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Niedok! 
Jak to sobie ludzie upraszczają poję- 

cia. 

P. Niedziałkowski napisał artykuł o 

prowokacji. Przytacza przykłady z trzeci 

procesów, których sprawozdania codzień 

podaje Pat. Proces o zabójstwo Chu- 

dzika, chociaż ten proces iw oczach ksż- 

dego, nieuprzedzonego obywatela  ozna- 

cza tylko to, że w Polsce oddaje się 

pod sąd normalny |i1dzi za czyny ta- 

kiej kategorji, które w innych „dykia- 

turach'* np. w Hitlerji i we Włoszech u- 

chodzą na sucho. Proces Baranowsk:e- 

go. Proces van der Luebbe. 

Oto na co z oburzeniem wskazuje p. 

Niedziałkowski, jako na przyczyny  pro- 

wokacji: 

1) faszyzm, jako prąd społeczny, stwo- 
rzył atmosferę rzekomo-etycznego usprawie- 

dliwienia wszelkiej nikczemności, jeżeli jest 

ona skierowana przeciwko wrogowi klasowe- 

mu albo politycznemu; 

2) likwidacja demokracji w szeregu kra- 

jów musiała wywołać skutek tyle razy opisy- 

wany przez historyków caratu, — brak kon- 
troli publicznej nad działalnością biurokra- 

cji; w cieniu braku kontroli kardy Goering, 

każdy Baranowski, każdy Drewiński, myśli, 
że wolno mu wszystko, — każdemu w jego 

mniejszym czy większym zakresie G.P.U. w 

Moskwie, myśli tak samo. 

To są „zatrute prądy'* rzeczywistości 
dyktatorskiej, krążące w żyłach umierającego 
ustroju. 

Zabierzmy się spokojnie do całej tej 
frazelogji: 

Twierdzenie pierwsze: Faszyzm stwo 

rzył system usprawiedliwiania. — .Buj- 

da. Nic podobnego. System ten stwo- 

rzony był bardzo dawno. Wyraźnie, jak 

to napewno pamięta p. pos. Niedział- 

kowski, sformułował go ktoś, kto 

czywa dziś we florenckim grobie, 

którym istotnie leżą czarne wstęgi ia- 

szystów, świadczące o hołdzie. Ale 
przed, i po, i całkiem niezależnie od Ma- 
kjawela, wszystko, co było w historii 
żywe przejęte swoją ideą, swojemi ha- 
słami, co w obronie jakiejś idei posuwa- 
ło się do poświęceń z życia, do heroiz- 
mu — to wszystko zawsze hołdowało 

zasadzie „cel uświięca środki”, Czy to 
pochwalam, czy jestem z tego zadowo- 
lony? — Nie, ani pochwalam, ani jestem 
z tego zadowolony, tylko, że ścisłość hi- 
storyczna, każe mi stwierdzić, že rea- 

lizacją tej niesympatycznej zasady zaj- 
mowała się każda rewolucja, że jej 

współudział widzę w dziejach każdej 
wojny reformackiej, czy nawet krzyżo- 

wej, czy też poprostu każdej wojny. 
Niema zaś ruchu ideowego poważniej- 

szego, głębszego, co można oczywiście 

z takim samym skutkiem określić wyra- 

zem fanatycznego, któryby tej zasadzie 
nie hołdował. 

„Likwidacja, demokracji", „brak kou- 
troli publicznej”. le tu bujdy. 

Przedewszystkiem, czy naprawdę 
stoimy wobec „likwidacji .demokracji". 
Wyrazy te, użyte przez p. Niedziałkow- 

$00- 

na. 

„ parlamentarniejszej 

adnošci 
skiego, że ktoś tę demokrację z zewnątrz 

likwiduje. Czy naprawdę nigdy nie miał 

p. Niedziałkowski pewnych zwątpień, co 

do tej swojej tezy. Czy naprawdę ni- 

gdy nie pomyślał, że to nie demokra- 

cje są likwidowane, lecz one same się zli 

kwidowały w całym szeregu państw. Co 

to jest bowiem demokracja parlamentar- 

na. jest to system, na podstawie — К- 

rego obywatele sami równie, grzecznie, 

tajnie, powszechnie i proporcjonalnie 

tworzą sobie rządy. I tam, gdzie ten sy- 

stem działa, gdzie obywatele umieją so- 

bie tworzyć większość, mają dostatecz- 

ne poczucie narodowej dyscypliny, tam 

ta demokracja żyje. Ale ten system 

przestał działać w niektórych  krajacii, 

obywatele chodzili do biur wyborczych, 

ale z tego mie powstawał rząd, tyiko 

chaos. Sami ostatnio klaskaliście Dol- 

iussow?, uznaliście potrzebę  Dol- 
fussa, bo w. ogólno - europejskiej 
perspektywie, tak przez _ odwrotne 
szkła lornetki, to ten mały dyktator, to 

wasz póputczik, bo stanął na drodze 

większego dyktatora. Nie dyktatura przy 

„szła i wywróciła demokrację parlamen- 

tarną, bo ta dyktatura nie przyjechała z 

Marsa, jak to jest u Wellsa, ani z Czyn- 

gis-Chanem z Azji, jak to było we wcze- 

snem średniowieczu, ale w całym szere- 

gu państw, system demokracji parla- 

mentarneį przestał działać i coś musia- 

ło przyjść na jego miejsce. A więc nie 

o likwidacji, lecz o*samolikwidacji de- 

mokracji parlamentarnej mówić należy. 

Co zaś do tego, aby demokracja par- 

lamentarna nie znała prowokacji, to p. 

Niedziałkowski myli się bardzo. Żału- 

ję bardzo, że godzina jest późna, gdy to 

piszę i nie mam już czasu na szcze- 

gółowy opis, jak się to działo za naj- 

demokracji, bo za 

czasów: „fiszek* jak to było za czasów, 

kiedy baba, która poszła na mszę do 

kościoła, traciła koncesję na sprzedaż 

papierosów w swoim sklepiku. Pewno 

nie była to prowokacja w stylu Azefa, 

nie było trupów Wielkich Książąt. Ale 

było to właśnie mizerne, obskurne, plu- 

gawe. Wogóle, czy p. Niedziałkowski 

nie zauważył, że są pewne typy libera- 

łów, wołnościowców i wolnomyślicieli, 

niesłychanie zawziętych, niesłychanie 

sekciarsko ograniczonych. I nie zauwa- 
żył Pan, że właśnie tacy ludzie wybijają 

się na plan pierwszy w demokracjach 

parlamentarnych? Ach, przecież histo:1a 

dostarcza nam wogóle wydarzeń, o któ- 
rych nie śniło się nawet filozofom. 

„W żyłach umierającego ustroju". -— 

Ślicznie powiedziane. Jaki to ustrój u- 

miera panie Niedziałkowski? Bo słysze- 

liśmy, że to właśnie II międzynarodów- 

ka uważana jest za stary rupieć. A może 

to nieprawda. Może to II międzynaroz 

dówka jutro obejmie władzę nad Europą? 

Jak dużo nieścisłości można wyczy- 

tać w tak krótkim ustępie socjalistycz- 

nego rozumowania. Cat. 

Bojowiet UON zranił policjanta 
LWÓW. PAT. We środę o godz. 20 

min. 15 posterunkowy służby śledczej, 

Tenhaj, zauważył dwu podejrzanych oso 
bników i podążył za nimi, Przy zbiegu 

ulic Kurkowej i Franciszkańskiej Ten- 
haj zażądał od owych osobników wyłe- 
gitymowania się. 

W chwili, gdy wywiadowca przeglą 

dał legitymacje, jeden z zatrzymanych 
dobył rewolweru i strzelił, raniąc Ten- 

haja, poczem obaj napastnicy zbiegli. O 
godz. 4 nad ranem ujęto sprawcę zama- 

chu, zeznał on, że jest bojowcem U. O. 
N.. Był on kilkakrotnie już zatrzymywa- 

ny przez policję. Przyznał się do odda- 
nia strzału do Tendaja, motywując swój 
czyn działaniem w myśl instrukcyj UON, 
nakazujących przy legitymowaniu bojow 

ca ukraińskiego odpowiadać strzałami re- 
wciwerowemi. 

W czasie rewizji w mieszkaniu ujęte- 
go znaleziono 3 pistolety i dwa granaty 

ręczne. 

  

Rokowania handlowe 
PARYŻ. PAT. Wyznaczone pierwotnie na 

dzień dzisiejszy wznowienie rokowań handlo- 
wych francusko-sowieckich odłożone zostało 
do przyszłego tygodnia, 

Przyszły ukłąd handlowy zmierzać ma do 
zastosowania do niektórych towarów sowiec- 

kich taryfy minimalnej albo taryfy pośred- 
niej, zamiast dotychczasowej taryfy ogólnej 
oraz do przywrócenia równowagi bilansu han 

sowiecko-francuskie 
dlowego, który jest obecnie wybitnie deficy- 
towy dla Francji, gdyż według danych staty- 
stycznych przywóz sowiecki do Francji w ro- 
ku ubiegłym wynosił 539 miljonów franków 
zaś wywóz z Francji do Rosji zaledwie 47 mi- 
ljonów. Równowaga ta będzie mogła być o- 
siągnięta, jeżeli rząd sowiecki zgodzi się na 

dokonywanie pewnych zamówień we Francji. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 
  

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i y 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołnie. 

- BI : į 
adesł: milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej Ё 

z a е ži tabelaryczne o 50 proe. drażej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń | 
Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

Sprawy polsko-gdańskie w Genewie TELEGRAMY 
Obrady Radv Ligi Narodów 

GENEWA. PAT. — Rada Ligi Narodów 
odbyła we czwartek posiedzenie, na którem 
m. in. sprawozdawca dla spraw gdańskich sir 

John Simon przedstawił raport w sprawie u- 
żywania portu gdańskiego przez Polskę. 

W raporcie swym Simon przypomniał róż 

ne etapy tej sprawy, zakończonej układem 
polsko-grańskim podpisanym 18 września rb. 

jednocześnie z układem w sprawie praw lud- 
ności polskiej w Gdańsku, poczem dodał: 
„Jestem przekonany, że moi koledzy z Rady 
zgodnie przyklasną nowemu duchowi, który 

wykazują stosunki  polsko-gdańskie i złożą 
uznanie rządowi polskiegu i (Grdańskowi, że 
pomimo trudności mogły w sposób dobitny 
dać wyraz temu duchowi przez podpisanie 
układów na temat dwóch spraw, posiadają- 
cych dla nich wielkie znaczenie. Rada zech- 
ce też niewątpliwie złożyć życzenia Wysokie- 
mu Komisarzowi, który przez swą niestrudzo 
ną działalność przyczynił się do osiąęgnięcia 
tego rezultatu. — Simon zakończył przedsta- 
wiając rezolucję, w której Rada Ligi przyjniu 

je do wiadomości oba układy. 

OŚWIADCZENIE PREZ RAUSCHNINGA 

Następnie zabrał głos prezydent Senatu 

Rauschning, który w dłuższem  przemówie- 
niu przedstawił wytyczne polityki, jaką obec 

ny rząd gdański uważa za jedynie słuszną, 
mianowicie polityki pokojowej współpracy 
Polski i Wolnego Hiastą, które są ze sobą 
ściśle związane. 

Wobec trudności zagadnień jedynem wyj- 
ściem było szukanie rozwiązania praktyczne- 

go w kierunku współpracy, nakazanej przez 
więzy geograficzne i traktatowe. Rausch- 

ning omówił następnie uregulowanie sprawy 
ludności polskiej w Gdańsku, stwierdzając, 
że Senat zdecydował się na nie, pomimo ry- 
zyka, jakie to uregulowanie może mieć dla 
przyszłego charakteru wolnego miasta, a uczy 
nił to w przekonaniu, że w ten sposób stwo- 
rzona zostaje podstawa dla nowych politycz 
nych i intelektualnych stosunków  polsko- 

  

gdańskich. Układ w sprawie używania por- 
tu, mówca uważa za początek załatwienia d1- 

żej liczby spraw spornych. |, 

DEKLARACJA MIN BECKA 

Następnie zabrał głos minister spraw za- 
granicznych Beck, który przypomniawszy kon 

takt osobisty nawiązany między Senatem a 
Rządem polskim, podkreślił, że rezultat odby- 
tej wymiany poglądów nie dał na siebie cze- 
kać. Dwa układy, o których Rada została 
dzisiaj poinformowana, są tego dobitnym 
przykładem. 

Tak samo jak dr. Rauschning uważam 

te pierwsze realizacje za początek nowego e- 
tapu, w którym w duchu pojednawczym dą- 

żyć się będzie do sprawiedliwych rozwiązań, 
odpowiadających koniecznościom chwili obec- 

nej, kiedy sprawy finansowe i gospodarcze 
są przedmiot empoważnej troski zarówno Rzą 

du Polskiego, jak i Senatu Gdańskiego. 

Na zakończenie minister podkreślił rolę 
Wysokiego Komisarza Ligi w Gdańsku 0- 
świadczając: „Korzystam z okazji, aby stwier 

dzić, że Rząd Polski mógł ocenić w pierw- 

szym rzędzie szczerość intencyj i  bezstroa- 
ność Wysokiego Komisarza. Jestem przekona 

ny,( że reprezentant Wolnego Miasta podziela 

moją opinję i że ta nasza jednomyślność 

stanowi najiepszą pochwałę działalności Wy- 

sokiego Komisarza ''. $ 

Po krótkich deklaracjach kilku innych 
członków Rady raport został przyjęty. 

KONFERENCJA MIN. BECKA 

GENEWA. PAT. — Minister spraw za- 

granicznych Beck przyjął dziś kanclerza re- 

publiki austrjackiej Dolfussa a następnie de- 

legata tSanów Zjednoczonych Normana Davi- 

sa, z którym odbył dłuższą konferencję. 

Min. Goebbelso stosunkach polsko-niemieckich 
WARSZAWA (tel. wł.) Z Genewy 

donoszą, że dnia 28 b.m. minister Goeb- 
bels przyjął przedstawicieli prasy. Przy- 

było około 200 dziennikarzy. Prasa so- 
wiecka i część prasy żydowskiej nie by 

ła obecna. Goebbels wygłosił dłuższe 

przemówienie, podane przez ajencje ofi- 

cjalne, poczem odpowiadał na pytania 

poszczególnych dzienikarzy. Na pytanie 

jak się zapatruje na dalszy rozwój sto- 

sunków _ polsko-niemieckich, minister 

Goebbels odpowiedział: 
„My, narodowi socjaliści, jesteśmy w 

naszej polityce zagranicznej przedstawi- 

cielami interesów praktycznych, a nie 

  

sentymentów. rolityka wspólnych inte- 

resów jest jedyną na miejscu. W obo- 

pólnem porozumieniu należy wychodzić 

z założeń stosunków gospodarczych mię 

dzy Polską i Niemcami. Przykład osta- 

tniego układu polsko-gdańskiego może 

posłużyć za wzór rozwiązania problemu. 

Nie mogę wskazać naturalnie szczegó- 

łów, ani też wskazać taktyki, jakąby na- 

leżało przy układaniu stron wybrać. Są- 

dzę, iż winna nastąpić wymiana zdań po 

między rządami. Spodziewać się jednak 

należy, że przy dobrej woli z obu stron 

dojdziemy do odpowiedniego modus vi- 

vendi. 

LZILNNIKARZE NIEMIECCY OPUSZOZA 
MOSKWĘ 30 B. M. 

MOSKWA. PAT. Na prośbę przedstawi- 
cieli prasy niemieckiej, wysiedlonych decyzją 
władz sowieckich z terytorjum ZSRR, prawo 
pobytu ich na terenie Związku Sowieckiego 
przedłużone zostało o 2 dni do dnia '30 b.m. 
celem umożliwienia im załatwienia spraw oso 
bistych. 

    

TAJNY KONSYSTORZ 

CITTA BEL VATICANO. PAT. — We- 
łag oficjalnych zapowiedzi, zwołanie tajne- 
go konsystorza nastąpi w dniu 16 październi- 
ka, a publicznego w dniu 19 października. 
Konsystorz będzie zwołany z racji zakończe- 
nia procesów kanonizacyjnych Błogosławionej 
Marji Soubirous i Bł. Janiny Antydy Thou- 
ret. Na kosystorzu tajnym Ojeiee święty mia 
nuje szereg nowych biskupów. 

' ROZWIĄZANIE „RONDU''* W NIEMCZECH 

BERLIN. PAT. Urząd tajnej policji pań 
stwowej rozwiązał ostatnio w Prusach rosyj 

ską partję narodowych socjalistów t. : 
Rond. Według ofiejalnego komunikatu, za- 

rządzenie to zostało podyktowane względami 
bezpieczeństwa państwa niemieckiego, które- 

go interesom szkodziły rozsiewane przez ob- 
ce rasowo i ideowo elementy w Rondzie, 

fałszywe wiadomości, mające na celu popie- 
ranie niepożądanych dążeń w polityce z 2 

nieznej. 
Hugenbergowski „Der Tag**, wskazuje, 

że koła sowieckie, które niesłusznie podejrze- 
wały czynniki niemieckie o utrzymywanie kon 
taktu z Rondem, zrozumieć winny znaczerie 
tego zakazu. 

PIERWSZY BISKUP ZJEDNOCZONEGO 
KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO 

BERLIN. PAT. Zebrany w Witenbergu 

narodowy synod ewangelicki powołał pastora 
Ludwika Millera, męża zaufania partji hitle- 

rowskiej, na stanowisko pierwszego biskupa 
zjednoczonego niemieckiego Kościoła ewange- 
liekiego. 

   
    

   

  

  

MASOWA SUBSKRYPCJA POZYCZKI NARODOWEJ 
192.000.000 miljeny złotych w ciągu pierwszego dnia 

WARSZAWA, rAT. — Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej wziął w dniu dzisiejszym 
udział w subskrypcji Pożyczki Narodowej. O 
godz. 10 przybył na Zamek Komisarz Gene- 
ralny Pożyczki Narodowej p. Stefan Starzyń 
ski, który został przyjęty na audjencji przez 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej w Jego ga 

binecie. Pan Komisarz Generalny Pożyczki 
Naroaowej wręczył Panu Prezydentowi dekla 
rację, którą Pan Prezydent podpisał. Po pod 

pisaniu dekleracji Komisarz Generalny  Po- 
życzki Narodowej wręczył p. Prezydentowi 
Rzeczypospolitej znaczek, jaki otrzymują wszy 
scy subskrybenci, Pan Prezydent odbiera- 
jąc znaczek, oświadczył, co następuje: 

„Kiedy podpisuję Pożyczkę Narodową, 

staje mi przed oczami ofiarność naszego spo 
łeczeństwa. Z prawdziwą radością czytałem 
codziennie komunikaty w pismach o postępach 
subskrypcji Pożyczki i dobrej woli, z jaką 

obywatele śpieszą, by pomóc w usunięciu tru 
dności finansowych w tym ciężkim okresie 
naszego państwowego życia, Każdy dzień 
przekonywuje mnie, że społeczeństwo nasze, 
które umiało dać daninę krwi w obronie gra- 

nic Państwa, potrafi w dzisiejszych trudnych 
warunkach zdobyć się również na wysiłek za- 
bezpieczenia jego równowagi finansowej. 
Przez podpisanie Pożyczki Narodowej każdy 

niezbity dowód dojrzałości obywatelskiej po- 
go skarbu i wiarę w nasze własne siły. Ten 
niezbity dwoód dojrzałości obywatelskiej po- 
zwala spokojnie patrzeć w przyszłość z wiarą, 
że dzisiejszy wysiłek wyda plon stokrotny. 

* * * 

WARSZAWA. PAT. O godz, 9,30 Komi- 
sarz Generalny Pożyczki Narodowej p. Sta- 
rzyński udał się do Prezydjum Rady Mini- 
strów i został przyjęty przez p. premjera 
Jędrzejewicza. W czasie tej audjencji p. pre 
mjer podpisał się na wręczonej mu przez na- 
czelnika Śliwińskiego zbiorowej deklaracji 
współpracowników Prezydjum Rady  Mini- 
strów, Najwyższego Trybunału Administracyj 
nego, Polskiej Agencji Telegraficznej i dru- 
karni państwowych, jako jednostek organiza- 

cyjnych, podległych Prezydjum Rady Mini- 
nistrów. Ogółem deklaracja obejmuje 225 
tys. zł. subskrypcji, a to dzięki przekroczeniu 
ogólnych norm urzędniczych. Pan Premjer 
polecił p. naczelnikowi Śliwińskiemu podzię- 
kować wszystkim urzędnikom Prezydjum Ra- 
dy Ministrów. 

Następnie naczelnik Śliwiński wręczył p. 
premjerowi znaczek Pożyczki Naródowej, };0- 
czem p. premjer informował się u Komisa- 
rza Generalnego Pożyczki Narodowej o do- 
tychczasowym wyniku subskrypcji. 

+ * 

TORUŃ. PAT. Cukrownia w Chełmży sub. 
skrybowała pożyczkę w wysokości 300.000 zł. 

GDYNIA. PAT. Łuszczarnia ryżu zadekla. 
rowała 300.000 zł. Polska Rob. 100.000 zł. Że- 
gluga Połska — 49.000, pracownicy Łuszczarni 
Ryżu 49.000. 

TOMASZÓW. PAT. Robotnicy i pracowni- 
cy umysłowi Tomaszowskiej Fabryki Sztucz- 
nego Jedwabiu subskrybowali ; wpłacili gotów- 
ką 157,950 złotych. 

KALISZ. PAT. Do dnia wczorajszego 

subskrybowano pożyczkę na sumę 171.800 zł. 
PABJANICE. PAT. Do dnia wczorajszego 

subskrybowano pożyczkę na łączną sumę — 

229.850 zł. 

BORYSŁAW, PAT. Urzędnicy i dyrekcja 

koncernu Małopolska subskrybowali pożyczkę 
narodową na 100,000 zł., urzędnicy i dyrekcja 
firmy Petrolea — na 23.000, urzędnicy firmy 
Galicja — na 40.000, urzędnicy firmy Standart 
Nobel — 17.000, urzędnicy firmy Limanowa— 
na 25.000, urzędnicy firmy Podkarpackie T-wo 
Elektryczne — na 20.000. 

TARNOPOL. PAT. Do godziny  11-tej 

przed południem w Tarnopolu subskrybowano 
pożyczkę narodową na sumę 373,000 zł. Oprócz 
tego funkcjonarjusze policji na terenie całego 
województwa zgłosili subskrypcję na 162.000 zł. 

SANOK. PAT. Ogółna suma subskrypcji 

do godziny 14-tej wynosi 250.000 zł. 

GRODNO. PAT. Di dnia dzisiejszego na 

terenie Grodzieńszczyzny udział w subskrypcji 

pożyczki wynosił 758 osób, które subskrybowa. 

ły na 96.950 zł. 

SKIERNIEWICE. PAT. Ogółna suma do- 

chodzi do 150.000 zł. 

LIPSK. PAT. Znana ze swego wysokiego 

poczucia patrjotycznego Połonia lipska sub- 

Skrybowała 20.000 zł. Urzędnicy konsułatu R. 

P. zadeklarowali 10.000 zł. 

ŁÓDŹ. PAT. Do godz. 17-tej według da- 

nych ze wszystkich placówek  subskrypcyj. 

nych subskrybowało pożyczkę od chwili roz- 

poczęcia przyjmowania subskrypcji 20.243 sub- 

skrybentów na ogólną sumę 9.645,600 zł. Suma 

ta nie obejmuje subskrypcji, dokonanej przez 

imponujące rezultaty 
WARSZAWA. PAT. Według meldun 

ków, które napłynęły do p. komisarza 
generalnego Pożyczki Narodowej min. 
Starzyńskiego do godziny 18 subskrybo- 
wano pożyczkę narodową na terenie ca- 
łego państwa na ogólną sumę 160. miljo- 
nów złotych. 

Na terenie Warszawy do godziny 17 

subskrybowano pożyczkę na ogólną Su- 

mę 57.642,950 zł. bez urzędników  pań- 

stwowych. 

WARSZAWA. PAT. Według  melu- 

dunków, które nadeszły do godziny 21 

do generainego komisarza, subskrybowa 
no pożyczki na terenie całego państwa 
na sumę 192. milj. złotych. 

Subskrypcja Pożyczki w Wilnie 
Instytucje finansowe m. Wilna, w których 

zrzeszeni pracownicy utrzymywali nadzwyczaj 
ne dyżury, czynne były do późnych godzin 

wieczornych, zaś urzędy skarbowe przyjmowa- 

ły subskrypcję do godziny 22-ej (10-tej w nocy) 

Pierwszy dzień subskrypcji zgromadził 
przy okienkach kasowych * znaczną ilość oby-. 

wateli naszego grodu, którzy pośpieszyli na 

pierwsze wezwanie, by spełnić swój dobrze 

zrozumiany obowiązek obywatelski. Już w do- 

tychczasowym przebiegu subskrypcji, która da- 

ła spodziewany pomyślny efekt finansowy, za. 
notować .można było wiele dodatnich faktów 
i przejawów, świadczących o wyrobieniu oby. 
watelskiem i państwowem naszego  społe- 

czeństwa kresowego. 

Wielką oliarność wykazało drobne ku- 
piectwo, rzemieślnicy i inteligencja, najubożsi 
nawet łączyli się w komplety po 2 do 3 osób, 
składając się na kupno jednej obligacji pożyczki. 
Pracownicy wszelkich kategorji, zarówno pań- 
stwowi, jak samorządowi i prywatni podpo- 
rządkowali się solidarnie uchwałom wojewódz- 

kiego komitetu pracowniczego, ustanawiają. 

cym normę wysokości udziału pracowników w 

zakupie obligacyj pożyczki, a odchylenia od 
tej normy należały do rzadkich wyjątków. W 
bankach, przyjmującyca subskrypcję, opowia- 

dano o ciekawych spostrzeżeniach. W oddziale 
P. K. O. wynikła sprzeczka pomiędzy pewnym 
panem a jego małżonką, która kwotę przez 
męża subskrybowaną 200 zł. zwiększyła do 

400 zł., odnosząc na tym terenie walne zwy- 

cięstwo, 

Z prowincji donoszą o zbiorowych aktach 

szeregu gmin i wsi, które łącznie deklarowały 

izakupywały obligacje. W powiecie dziśnień- 

skim zaszedł fakt również niezwykły: dwu wło_ 

ścian, będących kalekami, których niedola i 
sytuacja majątkowa wykluczała zdawałoby 
się możność płacenia na pożyczkę, przybyło do 
miejscowego wójta, żądając zapisania ich na 
listę subskrybentów i wpłacają stosowną kwotę. 

Rezultaty finansowe według tymczasowego 

obliczenia po upływie pierwszego dnia sub- 

skrypcji, przedstawiają się jak następuje: 
2769 Wilnian zakupiło obligacyj Pożycz- 

ki Narodowej na sumę 1,100,050 złotych. W 
sumie tej nie ma sum zadeklarowanych przez 
pracowników kolejowych, Wileńskiej Dyrekcji 
P. K.P. (osób 11,133) zebrali 1,342.750 zł, na- 

uczycielstwo i pracownicy Kuratorjum (6,235 
osób) 1,765,000, pracownicy wojew. 
Komendzie Policjj Państw, 218.850 zł., pocz- 

towcy samego Wilna subskrybowali 139,200 
zł., pracownicy Magistratu m. Wiłna — złożyli 

116,550 zł, pracownicy Izby Skarbowej i U- 
rzędów Skarbowych (osób 567) sumę 89.650 

zł. W rezultacie otrzymujemy imponującą su- 
mę 4.772.050 złotych. 

Z powiatów województwa wileńskiego sy- 
gnalizowano kwotę około 400.000 zł, czyli że 
już po pierwszym dniu subskrypcji przekroczy_ 

liśmy znacznie pięć miljonów złotych. 

urzędników państwowych, skarbowców i woj- 
ska. Subskrypcja trwa w całej pełni. 

ŁÓDŹ. PAT. Łączna subskrypcja Zjedno_, 
czonych Zakładów Włókienniczych Scheiblera 
i Grohmana wzrosła do 555.650 zł. Firma Buch. 
łe z pracownikami subskrybowała 332.800 zł. 

KOBRYŃ. PAT. Do godziny 17-tej sub- 
skrybowano na ogólną sumę 60.800 zł. 

ŁOWICZ. PAT. Ogółem do południa za- 
dek.arowano 64.300 zł. 

CZĘSTOCHOWA. PAT. W godzinach po- 
południowych w Częstochowie i powiecie ogół. 
na liczba subskrybujących bez urzędników i 

wojska oraz niektórych  płacówek wielkiego 
przemysłu wynosi 2811 osób. Zadeklarowano 
1,329.000 z czego wypłacono już 400.000. 

KATOWICE. PAT. Pracownicy kolejowi 
okręgu Katowickiej Dyrekcji subskrybowali 
do 28 b. m. łączną kwotę 2.143.000, Dałsze 
zgłoszenia napływają. 

SOSNOWIEC. PAT. Do Urzędu Skarbowe- 
go zgłosiło się 1499 subskrybentów  podpisu- 
jąc pożyczkę na 902,340 zł. Wpłacono z tego 

139.660, W Będzinie subskrybowano na sumę 

202,950, w Dąbrowie Górniczej — na 54.500. 

GDYNIA. PAT. Do godz. 17-tej subskrybo_ 
wało pożyczkę-2561 osób na sumę 1,572,600 zł. 

z czego wpłacono 234.701 zł. 
ŁUCK. PAT. Do Kasy Skarbowej w Sarnach 

zgłosiło się 108 bezrobotnych, pochodzących z 

Rokitny i zadeklarowało kupno 3 obligacyj po * 
100 zł, składając odrazu całą należność. 

LWÓW. PAT. We Lwowie i na terenie ca- 
iego województwa do godziny 12 subskrybo- 
wano 9.500.000 zł. 

WARSZAWA. PAT. Na posiedzeniu komi. 
sji stypendjalnej przy Stowarzyszeniu Wycho- 

wanków W, S. H. w Warszawie postanowiono 
zakupić pożyczkę na 15.000 zł. 2 

WARSZAWA. PAT. Zarząd Główny LOPP 
podaje do wiadomości, że Komitet Ścisły Kół 
Pań LOPP uchwalił swój udział w pożyczce w 
wysokości 10.000 zł., subskrybując ją nieza- 
leżnie od 10.000 zadeklarowanych już przez Za. 
rząd Główny LOPP. 

WARSZAWA. PAT. Przedsiębiorstwo Pol- 
skie Linje Lotnicze „Lot* wraz z pracownikami 
subskrybowało sumę 145.950 zł 

WARSZAWA. PAT. Dyrekcja Państwowej 
Wytwórni Prochu podpisała subskrypcję na 
435.000 zł. Pracownicy umysłowi wytwórni 
podpisali na 115,400 zł, pracownicy dniówkowi 
58.400. Łączna suma wynosi 608.800. zł. 

TORUŃ. PAT. Do godziny 12-tej według 
prówizorycznych obliczeń Pomorze subskry- 
bowało ponad 6.000.000 zł. Liczba subskry- 
bentów stale wzrasta. Wśród ludności panuje 
nastrój podnios;y. 

WARSZAWA. PAT. Warszawska Izba Rol- 
nicza subskrybowała w wysokości 250,000 zt. 

CIESZYN. PAT. już w godzinach rannych 
w Cieszynie podpisano pożyczkę na sumę łą- 
czną 361.400 zł., przyczem gotówką wpłacono 
72.542. zł. 

ŻYWIEC. PAT. Arcyksiążę Karol Albrecht 
Habsburg zadeklarował na pożyczkę narodową 
200.000 zł., fabryka popieru Solali 65.000 zł. 
generalny dyrektor tej fabryki 25.000 zł. 

°



                        

„Nowe wraženia, otrzymane 

zacznie się zachwycać !.. 

    

SILVA RERUM 
RADJO W WIĘZIENIACH. 

Na radjo nie można nie narzekać, szeze- 
gólnie na gruncie wileńskim, gdyż Wilno jest 
prawie całkowicie pozbawione przeż Warszawę 
głosu, te zaś nieliczne kwadransiki, które ma 
do dyspozycji, bywają wyzyskane w sposób 
tak nieznośny, że aż rozpacz ogarnia!.. 

Niejednokrotnie i — naturalnie — bez 
skutku wytykaliśmy błędy i potknięcia radja; 
i z tem większą przyjemnością powtarzamy 
głos uznania. 

Przegląd Więziennictwa Polskiego (6) za- 
mieszcza obszerny artykuł p. t. „Radjo, ja- 
ko czynnik wychowawczy w więzieniu'*, któ- 
rego autorem, jak można wnioskować, jest 
instruktor oświatowy. Czytamy m. in.: 

Z urządzanych audycyj radjowych cd- 
różnić można następujące: a) audycje radjo- 
we szkolne, b) audycje radjowe zbiorowe, c) 

audycje radjowe ogólne. Audycje zbiorowe i 
szkolne przeprowadzane były w lokalu zam- 
kniętym, ogólne zaś na otwartem powietrzn, 
co może być uskuteczniane jedynie w porze 

ciepłej. 
Audycjami szkolnemi nazywa autor takie, 

które były wrządzane w szkole podczas lek- 
čyj pisania i w przerwach pomiędzy lekeja- 
mi. 

" Zauważyłem, że audycje te cieszą się wiel 
kiem wzięciem dlatego, iż odczyty i komuui- 

katy, zarówno prasowe, jak i bieżące, przy- 

nosiły uczniom sporo nowego materjału in- 
formacyjnego, czem się później dzielono ze 
swymi spółtowarzyszami w celach.. Chętnie 

słuchane były nawet odczyty rolnicze, pomimo, 
iż kontyngent więźniów pochodził przeważnie 

„z miasta. Ma to swe poważne znaczenie, do- 
starcza bowiem świeżych tematów do długich 
rozmów w celach, przez co uwaga odwraca 
się od utartych szablonów tychże rozmów itp. 

przez radjo w 
szkole, wnosiły rozmaitość w monotonję ży- 
cia więziennego, które jak wiadomo, od ape- 

"lu porannego, jako słupy graniczne ma porę 
obiadową, kolację, a wreszcie apel wieczorny. 

Nadawana muzyka przez radjo podczas lek 
cji pisania, jak zauważyłem, wywoływała ten 

- skutek, iż uczniowie pisali staranniej i chęt- 
niej, przyczem rozmaitość melodyj np. skocz- 

nej i poważnej nie wpływała ujemnie na bieg 
lekcji. 

Wielkiem powodzeniem cieszą się audy- 
cje zbiorowe, urządzane w sali szkolnej i gro- 
madzące do 100 osób. 

W niedziele i święta ci, którzy nie mo- 
gli się zmieścić w kościele, słuchali nabo- 
żeństw transmitowanych z Krakowa, Pozna- 

—- mia lub Ostrej Bramy w Wilnie. Na tego ro- 
dzaju audycje dopuszczani byli wszyscy, ży- 

_ czący wziąć w niej udział, przyczem zacho- 

wanie się w trakcie tych transmisyj z reguły 
było wzorowe, nawet ci, którzy w kościele 
pozwalają sobie na pewną swobodę, w tym 
wypadku, ujęci widocznie wspólną psychozą 
słuchania, nie wyłamują się z ogólnego na- 

. stroju. 
Inny nieco system stosowany był przy 

transmisjach koncertów, odczytów lub słucho- 
wisk. Ponieważ tego rodzaju audycje, poza 
charakterem wychowawczym, mają dnżą at- 
rakcyjność rozrywkową przeto w tym 
wypadku  zastosowywano pewnego rodza- 
ju selekcję. Wykluczani byli więźniowie żie 
sprawujący się, były wypadki pozbawienia 
audycji całej celi za przekroczenia przeciw- 
ko regulaminowi więziennemu, co było od- 

czuwane jako dotkliwe ukaranie. Stosowane 
również było jako ulga lub nagroda częstsze 

- przychodzenie na audycje. 

W porze letniej stosowano t. zw. audy-- 
cje ogólne. Wystawiano głośnik radjowy w 
oknie sali odezytowej i wszysey więźniowie, 

-" siedząc w swych celach, mogli słyszeć odezy- 
ty, komunikaty, muzykę... 

Omawiając zastosowanie radja w pracy 
oświatowej wśród więźniów, autor doehodzi do 
takiego wniosku: 

Chcąc scharakteryzować znaczenie radja 
jako czynnika wychowawczego w pracy peni- 
tencjarnej w sensie ogólnym, należy stwier- 
dzić co następuje; a) radjo urozmaica mono- 
tonję życia więziennego, a przez to umożliwia 
wiežniowi, który chce wrócić do społeczeń- 
stwa, skuteczną pracę nad sobą, b) uniemo- 
żliwia zanikanie pierwiastków społecznych w 
atmosferze zepsucia, c) budzi tęsknotę do le- 
pszego jutra, d) umożliwia administracji wię- 

ziennej utrzymanie większej karności w wię- 

zieniu, e) pomaga w pracy oświatowej i 
duszpasterskiej. 

Jeżeli tak jest (a niema powodu nie wic- 
rzyć autorowi ciekawych uwag o roli radja 
w więzieniach), — już jest dobrze. 

Malkontent mógłby tylko dodać, że przy 
bardziej przemyślanych programach, skutek 
byłby jeszcze lepszy... 3 

, Ale ten sam malkontent, jeżeli trafi do 

więzienia, nawet dowcipami Ciotki Albinowej 

Lektor. 

SŁOWO 

Kontrola produkcji i cen 
NOWY SENSACYJNY PLAN GOSPODARCZY W AMERYCE 

LONDYN. PAT. „Daily Herald''* donosi, 

że prezydent kKoosevelt udał się na odpoczy- 
nek do swej letniej rezydencji, ażeby tam roz 
ważyć w spokoju niezwykle sensacyjny plan, 
jaki przedstawił mu dyktator przemysłowo- 
handlowy Jahnson. 

Według jego planu przewidziana jest rządo- 
wą kontrola wszystkich gałęzi przemysłu. Kon 
trola dotyczyć będzie zarówno samej produk- 

cji, jak i cen towarów. Plan ten przewiduje 

podział caiej amerykańskiej produkcji prze- 
mysłowej na kilka odrębnych grup, jak np. 
komunikację, przemysł  górniczo-ochotniczy, 
przemysł chemiczny i t.d. 

Każda grupa podlegać ma kontroli specjaj 
nej komisarza rządowego, wszystkie zaś gru- 
py podlegać będą kontroli najwyższego ko- 

misarza przemysłu, uzależnionego bezpośred- 
nio i wyłącznie od prezydenta Stanów Zje- 

dnoczonych, 

ZATARG SOWIECKO - MAMDŻURSKI 
MOSKWA. PAT. Z Charbina donoszą 0 

nowych starciach pomiędzy sowiecką i mand- 
żurską stroną zarządu kolei wschodnio - chiń- 
skiej. Na miejsce 5 aresztowanych wyższych 

urzędników sowieckich dyrektor kołei Rudyj 

mianował również obywateli sowieckich. 

MOSKWA. PAT. Mandżurska dyrekcja ko- 
iejowa kolei wschodnio . chińskiej zaprotesto- 

wała przeciwko nominacji obywateli sowiec- 
kich na zastępców 5 aresztowanych funkcjinar_ 
juszy, twierdząc, że funkcje te winny być po- 

wierzone stałym zastępcom aresztowanych — 
obywatelom mandżurskim, którzy też z polece- 
nia mandżurskiej strony zarządu samowolnie 
zajęli gabinet aresztowanych i niewykonują za- 
rządzeń Rosjan. Konsul sowiecki w Charbinie 
oświadczył władzom mandżurskim i japon- 
skim, że widocznie aresztowanie miało a celu 
zastąpienie Obywateli sowieckch w zarządze 
kolejowym  obywatelami mandżurskimi i że 

stanowiło to próbę zagarnięcia kołei przemocą. 

Proces o podpalenie Reichstagu 
LIPSK. PAT. Siódmy dzień procesu o 

podpalenie Reichstagu wypełniło monotonne 

badanie dalszych świadków, rekrutujących 
się ze sfer policyjnych i robotniczych. Рго- 

ces wchodzi w fazę decydującą. 

Ośrodkiem zainteresowania jest obecnie 
oskarzony Dimitrow, Bułgar, impulsywna 050 
bistość polityczna. Zajmuje on najbardziej 
opozycyjne stanowisko, dyskredytujące raz po 
raz tendencyjność prowadzonego śledztwa. 
Świądek Pfeifer, były funkcjonarjusz opieki 
społecznej, były członek partji komunistycz- 
nej, opowiadał szczegóły pierwszej swej zna- 

jomości z van der Luebbem, któremu ofiaro 
wał wówczas w dnin 25 lutego b.r. używaną 
czapkę i płaszcz, 

VAN DER LUEBBE JEST KOMUNISTA. 

Świadek potwierdza, że van der Luebbe 
mówił wówczas wobec wielu zebranych w lo- 
kalu bezrobotnych, że jest komunistą i ze 
należy podjąć radykalnemi środkami walkę 
przeciw faszyzmowi, aby przeszkodzić naro- 

dowym socjalistom w objęciu władzy. Weso- 
łość na sali rozpraw wywołało oświadczenie 
świadka, że zachowanie się oskarżonego van 
der Luebbego nie utwierdzało go w przeko- 
naniu, aby Holender był istotnie komunistą, 

ponieważ „konfident komunistyczny nie ubie- 
ra się w brudne i podarte szmaty**. 

Świadek Panknin zeznaniami swemi ob- 
ciąża rzekomych komunistów Zachowa, Lioe- 
wego i Biengego, którym zarzuca prowadze- 

nie z van der Luebbem rozmów o charakte- 
rze rewolucyjno-wywrotowym, w szczególno- 

ści, że kontrakcję należałoby rozpocząć od 
podpalenia gmachów publicznych, palenia hi- 
tlerowców na stosie i t.d, Oskarżony van 
der Luebbe, powołując się na rewolucję го- 
syjską, wyrazić się miał przytem: „Teraz 

jest czas do rzucenia hasła'', na co Zachow.> 
trącając jednego z kolegów, odpowiedział, że 
„tego możemy potrzebować''. Świadek wy- 
jaśnia, że van der Luebbe uważał się za ko- 
munistę i kilkakrotnie objawiał żądanie na- 
wiązania kontaktu z niemiecką centralą x0- 
munistyczną. 

Obrońcy oskarżonych biorą następnie 

Panknina w krzyżowy ogień pytań, celem 
wyjaśnienia okoliczności, kto istotnie pierw- 
szy rzucił hasło podpalenia gmachów publicz 
nych? Odpowiedź brzmi: „Zachow''. Świadek 
będący od roku 1928 członkiem niemieckiej 

partji ludowej, oświadczył, że miał jednak 
wrażenie, że prowadzone w jego obecności roz 
mowy nie nosiły charakteru planowo przy 
gotowywanego spisku, lecz były zwykłą ga- 
wędą bezrobótnych bez zasadniczego znacze- 
nia. Do zeznań gwałtownie miesza się Di- 
mitrow, 

stycznych pytań, na które sąd nie zezwala. 

Pod naciskiem energicznego obrońcy But- 
garów Teicherta zmieszany świadek zeznaje, 
że podczas śledztwa pomylił się w swych ze- 
znaniach, przypuszczając pierwotnie, że ini- 
cjatorem wszelkich rozmów był van der Lue- 
bbe, gdy później przypomniał sobie, że wła- 
ściwym inicjatorem był Niemiec Zachow. 

Następny świadek robotnik Zachow z 
Berlina oświadcza, że nie jest komunistą i 
do partji komunistycznej nie należał. Od 18 

do 24 lutego w zebraniach komunistycznych 
udziału nie brał. Van der Luebbego zauwa- 
żył po raz pierwszy w' grupie bezrobotnych, 

którzy stali i rozmawiali przed urzędem opie 
ki społecznej w Neukoeln. Z van der Lueb- 
bem poznał się dopiero niedawno w obozie 
«oncentracyjnym, w którym świadek był trzy 
many przez 5 i pół miesiąca. Zachow rzew- 

Trzeba czekać cierpliwie 
Były takie czasy, szczególnie na kresach, 

szczególnie w Wilnie, kiedy szkoły. prywatne 
mriożyły się z szybkością morskich świnek. 

„ Co roku przybywało ich parę albo kilka, co 
1oku jedna i druga otrzymywała wszystkie 
prawa szkół państwowych. Kategorja A. 
dakże łatwo było ją zdobyć. Jedna pomyśl- 
na wizytacja, dobry humor wizytatora i umie- 

jętnie wyreżyserowane przez dyrekcję szko- 
ły widowisko, a wniosek do ministerstwa go- 
tów. Tylko komletnie ślamazarne dyrekeje za- 
dawalniały się kategorją B. Zresztą każda 
wiedziała, że trzeba — to orkiestrę ufundo- 
wać, to hufiee założyć, na wychowanie pań- 
stwowe baczną zwrócić uwagę, albo gabinet 
fizyczny wypełnić probówkami. Grunt zaś 
— wyczuć, kiedy wizytator wpadnie niespo- 
dziewanie, aby na tę osobliwą chwilę zmoa- 
tować wszystko jak się patrzy. 

I szkoły prywatne porastały w pierze. 
Niedawno jeszcze — kilka lat temu. 800-1090 
złotych wpisu rocznie w ósmej klasie to su- 
ma, nad którą nie zastanawiali się rodzice, 
szezególnie w szkołach mniejszościowych, ży- 
dowskich. Chodziło wszak o maturę, a na ża- 
ki cel kochający i rozumny ojciec nie będzie 
żałował. Iluž to do prywatnych gimnazjów 
uczęszczało uczniów z najniższej sfery, z pro- 

_letarjatu żydowskiego. A przecie rodzice cią- 
gnęli się do ostatka. I uczniowie również do- 
 konywali bohaterskich wysiłków, byleby zło- 
żyć egzamin dojrzałości, po którym otwiera- 

ły się dla nich drzwi uniwersytetów. 
Wpisy były wysokie. Trzeba jednak 

przyznać sprawiedliwie, że wydatki również 
wielkie. Oczywiście właściciel szkoły _mu- 
siał zarobić: inaczej nie prowadziłby intere- 

su, który ezęstokroć dużo sprawiał mu kło- 
potu. Ale i inwestycje kosztowały: pomoce 
szkołne, mapy i ławki, lokal i kreda, bibljo- 
teka i pensje nauezycieli. Pensje były takze 

wysokie. W szkołach żydowskich dbał o t0 
związek nauczycielski, który nieraz uciekał się 

do groźnego środka represyjnego: ogłaszał 
strajk, i właściciel kapitulował, gdy na kil- 

ka dni zawieszano lekcje w jego zakładzie a 
uczniowie zaczynali oglądać się za inną szko- 
łą. Ciężką pozycję w budżecie prywatnych 
szkół żydowskich stanowili nauczyciele zakła- 
dów państwowych. Wykładali oni w wyż- 
szych klasach — siódmej i ósmej — aby do- 
prowadzić do matury, aby kuratorjum przy 
mianowaniu komisji egzaminacyjnej zatwier- 

dzało ich jako ostatecznych egzaminatorów, 
ferujących wyroki. Swoi, znaczy się, egza- 
minują. Pobory tych nauczycieli z reguły 
przewyższały znacznie uposażenie tamtych, 
prywatnych. A to ze względu na poważną 

odpowiedzialność : doprowadzić do matury — 
nie tak to łątwo. Tych zaś, którzy pragnęi 
matury, nie przeliczyłbyś: wszyscy uczyli się 
nagwalt po polsku, wszyscy szli tłumnie do 
gimnazjów prywatnych, bo państwowym nie 
zależało na ilości, bo państwowe stawiały 

usiłując zadać świadkowi kilka dra- , 

  

nie płacząc, zaprzecza kategorycznie, jakoby 
w rozmowie z van der Luebbem miał się wy- ° 
razić w sposób podany przez świadka Pank- 
nina. Widząc płacz Zachowa w czasie jego 
zeznań, van der Luebbe uśmiecha się. 

Przewodniczący cytuje ustępy z zeznań 
protokularnych zainteresowanych świadków. 

obciążające Zachowa. Zachow zaprzecza wszel 
kim zarzutom, podniesionym przez sędziego, 
dodając, wbrew twierdzeniom Panknina, że 
van der Luebbe wogóle nie prowadził z nim 
rozmów. 

Na tem rozprawę czwartkową 
czono. 

zakoń- 

Pomnik Batorego 
dziedzińcu gimnazjum warszawskiego 

  

Na dziedzińcu państwowego gimnazjum 
jtefaua Batorego, odsłonięty został w 

Pana Premjera Jędr: ieza, wi- 

tra ks. Żongołłowicza i inych przedsta 
pomnik króla - Stefana Batore- 

   
   

  

  

  ceminis 
wicieli wladz, 

  

rzeźbiarza Szade- 
ny został staraniem wychowan 

a zdjęciu Pan Premjer Ję 
j ie odsłonięcia pomnika skła 

da u jego stóp wieniec. 

go. Pomnik ten dłuta art. 
berga wzn      
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zemsta Korsykanina 
W Ajaccio miał miejsce dn. 24 września 

wypadek, świadczący, że dawne obyczaje ven- 

detty i samorządów nie wygasły jeszcze. 

Panią Franci, żonę urzędnika miejskiego, 

napadł nad rzeką jakiś robotnik, żądając ule 
głości. Kobieta długo wydzierała się z jego 

Zbrodni truskawiecka przed Sqdem 
SAMBOR. PAT. Na czwartkowej rozprawie 

wśród dalszych świadków zeznawał przodow- 
nik Budny z Truskawca na okoliczności, które 
poprzedziły zabójstwo Hołówki, a zwłaszcza 

kontaktu Motyki z Bunijem i Biłasem, Świadek 
stwierdza, że Motyka mówił, iż Hołówko był ini- 

cjatorem pacyfikacji Oskarżony Motyka za- 
orzecza ti". 

Powszechne zainteresowanie budzi na salį 
osoba św. Fedusiewiczówny  Marji, studentki 

filozofj, córki sędziego Sądu Apelacyjnego, 
młodej i przystojnej kobiety, ze względu na jej 
rolę kurjerki w U. O. N. w związku z czem 
Fedusiewiczówna znała Baranowskiego i czę- 
sto z nim spotykała się, jak również ze wzglę- 
du na plany Baranowskiego, który zamierzał 

ja zastrzelić. 
Fedusiewiczónwa Opowiada, jak spotkała 

się pewnego razu z Baranowskim, gdy szli ©- 
boje do tramwaju. Fedusiewiczówna dała swą 
teczkę do potrzymania, Gdy wróciła do domu, 
stwierdziła, że w czasie jazdy tramwajem Ba_ 
ranowski włożył do teczki rewolwer. Była tym 
iaktem zaskoczona. Następnego dnia otrzymała 
od bparanowskiego list, w którym ten wyjaśnia, 
że rewolwer włożył przez pomyłkę i prosi © 
jego przechowanie. Po kilku tygodniach zgło- 
siła się do niej żona Baranowskiego, która re. 

wolwer odebrała. (Rewolwer Fedusiewiczówną 
oddała ojcu.) 

- Apełacyjnego Fedusiewicz, 

Przewodniczący zarządza konirontację Fe- 
dusiewiczówny i Baranowskiego. Baranowski 
zeznaje że rewolwer, o którym mówiła Fedu- 
siewiczówna, był własnością U. O. W., dałej 

że Fedusiewiczówna chciała go oddać Bara- 

nowskiemu, — Fedusiewiczówna potwierdza 
swoje peprzednie zeznania, 

Na pytanie, czy wiadomo jej coś o pianie 
Baranowskiego, który zamierzał wywieźć Fe_ 
dusiewiczównę za miasto i tam zastrzelić, świa- 
dek odpowiada: „Nie, Byłam tem zaskoczona. 

Sędzia Kuczera: „Baranowski zeznał, że 

projektowała pani wykradzenie więźniów 
Lkraiūcow i polecita Baranowskiemu, aby prze- 
prowadził odpowiednį wywiad?“. 

Świadek: „Nic podobnego”, 

Prokurator: „W jakim celu spotykała się 
pani z Baranowskim 1 со pani z nim mówiła?” 

Świadek: „Rozmowy były towarzyskie". 

W dalszym ciągu Fedusiewiczówna zaprze- 
cza, jakoby znała kiedykoiwiek Kossaka Zeno- 
ma, zaś w czasie dalszych zeznań często od. 
powiada na zadawane jej pytania, że „nic nie 
wie, nie wiedziała i nie mieszała się do 0. 

Przy końcu rozprawy zeznaje sędzia Sądu 
który potwierdza 

zeznania córki, złożone w sprawie rewołweru. 

O godz. 15 rozprawę przerwano 4 

W celu ułatwienia Publiczności subskrypcji 

647% POŻYCZKI NARODOWEJ 

Bank Gospodarstwa Krajowego 
ODDZIAŁ w WILNIE 

UL. ŚNIADECKICH Nr. 6 

uruchamia kasy także w godzinach pourzędowych 
: a mlanowicie: 

w piątek i w sobotę (29 i30 września) kasy otwarte od godziny 

8 do 18 (6 wieczorem), w niedzielę od godziny 9 rano do 13-ej 

(1 po południu). 

większe wymagania.  Pięćdziesięciu uczniów 
w klasie ósmej szkoły prywatnej: zdawałoby 

się dużo, a jednak żaden właściciel nie prze- 

chwalał się takim rekordem. Dwie klasy 6s- 
me po pięćdziesięciu w każdej i matura stu- 
procentowa: wówczas było o czem mówić. 

Te złote czasy dla właścicieli, dla na- 
uczycielstwa i dla uczniów minęły niepowrot- 
nie. Dziś — eo? Nędza. Rozpacz. Katastrofu. 

* * * 

4 bieżącym rokiem szkolnym zawaliły się 
w Wilnie dwa gimnazja prywatne: Dzięciel- 
skiej i T-wa Rozpowszechniania *'Światy. 

Dwa gimnazja to dwie skomplikowane, 

rozbudowane instytucje, dwa organizmy, dwa 

życia poprostu. To jakieś sześciuset uczniów, 
kilkudziesięciu nauczycieli, dwóch  dyrekto- 
rów i przynajmniej dwóch właścicieli, nie li- 
cząc lokali szkolnych i sprzętu. O sprzęt 
mniejsza: można go za bezcen spieniężyć. O 
właścicieli również: mimo plajtę, coś tam zdo- 

łali na czarną godzinę uciułać. Co się tyczy 
uezniów — dadzą sobie jakoś radę: znajdą 
miejsca w innych prywatnych zakładach, któ- 
re ich przyjmą z otwartemi ramiony. A i ku- 

ratorjum ułatwi im niewątpliwie dostęp do 
szkół państwowych: niesposób pozbawić świat 
ła wiedzy kilkuset młodzieży. Jaki jednak 
los czeka kilkudziesięciu nauczycieli, których 

niespodziewany przypadek, tajemnicze zrzą- 

dzenie kryzysu — pozbawiło pracy? PUPU 
czy ZUPU? Lecz okazuje się, że pomoe 
ZUPU, w której nauczyciel widzi ostatnią de- 

skę ratunku, zawodzi: spowodu niedopatrzeń 
formalnych albo spowodu zaległości właści-   

ciela szkoły w opłacaniu składek! Zresztą 
ZUPU — to zaopatrzenie na sześć, najwyżej 
na dziewięć miesięcy. Co potem? 

Ta ostatnia uwaga nie należy do mnie. 

Tak twierdzi niejaki p. Humilis (jakiż tragicz- 
ny pseudonim!), zapewne bezrobotny nauczy 
ciel, w ostatnim numerze „Przeglądu Peda- 
gogicznego'*. Artykuł p. Humilis'a omawia 
niedolę szkolnictwa prywatnego. Bez łezki 
i bez rozdzierających krzyków — całkiem spo- 
kojnie wylicza p. Humilis kilka czynników, 
które składają się na nieuchronny upadek ie- 

go szkolnietwa. I dlatego artykuł jest niepo- 
kojący: nad szkolnictwem prywatnem zacią- 
żyło przenaczenie, przed którem nie go oca- 
lić nie zdoła. 

* * + 

Trzy tedy czynniki, jak obserwuje p. 
Humilis, zadecydowały o ruinie szkolnietwa 
prywatnego. Pierwszy jest ogólnej natury, na 

niego powszechnie narzekamy: kryzys eko- 
nomiczny. W danym wypadku kryzys spowe- 
dował niewypłacalność rodziców, która povią- 

gnęła za sobą stałe obniżanie płac nauczyciel- 

skich. Znam w Wilnie takich nauczycieli, 
którzy mają całą' kolekcję weksli, wystawio- 
nych przez właścicieli szkół; znam takich 
właścicieli, których kasy wypchane są weks- 
lami, wystawionemi przez rodziców. Maku- 
latura. (Co począć z uczniami, opłacającymi 
wpis wekslem, którego wykupić nie będą mo- 
gli? Usunąć? Idąc tą drogą, trzeba usunąć 
50—70 procent: gimnaz,nm przestaje istnieć. 
Exemplum — Dzięcielska i TRO w Wilnie. 

Tę smutną sytuację pogłębiają dwa inne 
czynniki, niezależne od kryzysu. Są niemi: 

objęć, wreszcie gdy poczęła tracić siły, ucie- 
kła się do podstępu. 

— Tu niepodobna — powiedziała — 
przyjdź za pół godziny do mnie. Mój mąż 
wyjechał za miasto. 

Napastnik uwierzył a pani Franci przy- 
biegła do domu, zaryglowała drzwi i zaba- 
rykadowała się w jednym z pokojów. Na- 
próżno napastnik dobijał się wreszcie  roz- 
wścieczony zagroził: 

— Za ciebie odpowie mąż. Przyczaję 
się na drodze i zabiję go. 

Na krzyk pani Franci zbiegli się sąsie- 
dzi. Natychmiast zawiadomiono męża, który 
znajdował się w okolicy w sprawach, związa- 
nych ze swym urzędem. Obojętnie wziął fu- 
zję i udał się do Ajaccio na spotkanie ze 
swym znieważycielem. Zastrzelił go i zamel- 
dował z całym spokojem żandarmerji o wy- 
padku. EL 

Przyjaciółka cesarza 
Przed kilku dniami Katarzyna Schratt, 

exartystka i przyjaciółka cesarza Francisz- 
ka Józefa ukończyła 80 lat. 

Kobieta ta, słynna w młodości z urody, 
otrzymała od cesarza przepiękną willę w oko 
licach Wiednia. Jej długoletnia przyjaźń z 
Franciszkiem Józefem nie była dla nikogo 
tajemnicą, nie wyłączając cesarzowej Elżbie- 
ty. 

Katarzyna SŚchratt pozostała na starość 
bez środków. Żyje ze sprzedaży swych kosz- 
towności. W zeszłym roku sprzedała urzą- 
dzenie swej willi i przeniosła się do skrom- 
nego mieszkania w pobliżu Schónbrunnu. 

Wielu wydawców proponowało jej napi- 
sanie pamiętników, na których mogła  nie- 

wątpliwie zarobić bardzo dużo. Ale staruszka 
z oburzeniem odrzuciła dochodowe propozy- 

cje. EL 

Proces o 52 grosze 
Na ławie oskarżonych sądu grodzkiego 

w Warszawie zasiadło dwóch pracowników 
państwowych, pod zarzutem przywłaszczenia 
skarbowej własności na sumę... 52 grosze. 
B. Garlikowski i Br. Gregorczyk pracują ja- 
ko maszyniści w wytwórni biletów Polskich 
Kolei Państwowych. Na skutek doniesień za- 

rządzono rewizję w ich mieszkaniach, która 
miała na celu wykrycie przywłaszczonych 
przez maszynistów przedmiotów wytwórni. 

W czasie rewizji znaleziono u Garlikow- 
skiego kilkadziesiąt zadrukowanych biletów 
kolejowych, jednak nie do użytku, ponieważ 
były one już wycofane z obiegu. U Gregor- 

czyka natrafiono na 7 czystych blankietów 
tekturowych. Jak wykazał ekspert, koszt 
„przywłaszczonych'* biletów przez Garlikow- 
skiego wynosił około 50 gr. zaś  tekturki 

zabrane przez Gregorczyka naraziły koleje 
na straty około 2 groszy. Mimo to obaj 
zasiedli na ławie oskarżonych pod zarzutem 

przywłaszczenia mienia państwowego. Sąd 
iewinnił obu maszynistów nie dopatrując 

się w ich czynie chęci zysku. 

ustawa o ustroju szkolnietwa i dekret, odbie- 
rający funkcjonarjuszon: państwowym prawo 
do zwrotu wpisów za dzieci nezęszezające do 
szkół prywatnych. Trochę przydługa nazwa 

tego dekretu, skutki zato byty pioranujące. 

„Z początkiem bieżącego :oku szkolnego r0z- 
poczęła się istna wędrówka dzieci ze szkół 
prywatnych do państwowych. Poszła ogronna 
większość dzieci urzędniczych, których mini- 
sterstwo nakazało przyjmować do zakładów 

państwowych, ale poszło też sporo dzieci z 
innych sfer, wyzyskując konjankturę, wywo- 
łaną otwarciem równoległyci. oddziałów w 
wielu szkołach państwowysh'*. Kto pozostaje 
w zakładach prywatnych? Ci, którzy mogą 
płacić wekslami. 

Szkoły prywatne stanęły wobec koniecz- 
ności obniżenia do minimum czesnego. Osiem- 
set złotych rocznie to suma, która wywołuje 
na ustach właściciela uśmiech goryczy i me- 
lancholji. Są szkoły, które zadawalniają się 
dzięsięciu złotemi miesięcznie; tworzy to sto 
złotych rocznie, gdyż rok szkolny liczy dzie- 
sięć miesięcy. O, te dwa miesiące wakacyjne! 
Zawsze były one chudym okresem w życiu 
szkoły prywatnej ; obecnie to klęska nieszezęd- 
na. Szkoły prywatne często spekulowały na 
wakacjach, zalegając nauczycielom za ten 

czas z wypłatą poborów : sezon martwy — mó- 
wiły. Dziś, choćby chciały gorąco uiścić się, 
nie będą mogły. 

A ustawa o ustroju szkolnictwa? Obcię- 
ła ona dwie najniższe klasy, z reguły naj- 
Tiezniejsze — narybek gimnazjalny, dumę i 

nadzieję na przyszłość, podporę i ostoję szko- 

ły. Teraz ten narybek odpłynął do szkół po- 

  

"W WIRZE STOLICY 
BRIDŻYŚCI! ZMIEŃCIE IDJOTYCZNE 

POLSKIE ZAPISY!! 

Niema co się zwracać do ludzi co wogóle 
nie umieją grać w bridża — są to istoty 
upośledzone, zejdą do grobu nie zaznawszy 
jednej z wielkich, największych  roskoszy. 

Trzeba im współczuć podobnie jak ludziom, co 

nigdy nie pływali w świeżej wodzie jeziora, 

nie jedli homara, nie uprawiali czynnej miłoś- 
ci, nie widzieli trąby powietrznej zmiatającej 
Kasę Chorych, ubezpieczenia i Izbę Skar- 
bową.. 

  

    

scy normalni obywatele grają dz 
w Polsce w bridża — lecz na Boga w jakiej- 
żeż spaczonej formie! 

Bezsensowny, kretyński, kłapouchy zapis 

spaczył cudowną grę i z myślącego ćwiczenia 
robi klapaninę godną conajwyżej niedorozwi 

niętych bliźniaków. Na całym świecie zapis 

ją dziś inaczej, tylko Polska jest ostoją cieta- 
noty i partactwa. 

Nasz zapis forytuje dobrą kartę — dobra 
licytacja nie jest nagradzana. Ciemny kmio- 

tek ma szlema w ręku, mówi: jedno pik; na 

sześć nadróbek po partji pisze sobie 700, za 
szlema 400, koronę 400 — razem 1500. Fu- 

szer zarobił masę choć nie ma pojęcia o licy- 
tacji. 

Wprowadźmy 
gląda to tak: 

Partja do 100. Trefle i kara po 20 pkt., 

kiery i piki po 30, bez atu 35. Czyli, że 5 tre- 
fli, 4 piki, 3 bez atu robi partję. Druga par- 
tja też do 100. 

Za partję nie się nie dopisuje, za robra 
500, a o ile przeciwnicy nie zgrali partji, io 
700. 

  

   

  

   

  

amerykański zapis. Wy- 

  

Teraz najważniejsza reforma: za nadrób- 

ki tyle samo na górze co na dole, więc par- 
tacz licytujący proste karo, a zgrywający sie- 

dem pisze na dole 20, a na górze 120!! Zysk 
minimalny, żaden prawie. Za szlema, szlemi--- 
ka niezapowiedzianego — mie! Żadnej premji 
dla fuszera, trzeba zalicytować! 

Szlemik przed partją 500, po partji 750; 
szlem przed partją 1500, po partji 2250. 

Ale premje te nie dotyczą przeciwników, 

ješli zamawiamy szlema i wpadamy bez jed- 
nej, kontrpartnerzy zapisują sobie normalną 

wpadkę bez jednej — 50. : 
Wpadki. Są one także praed partją bez 

jednej 50, bez dwóch 100, bez trzech 150 itd. 
Z kontrą jest progresja: bez jednej 100, 

«bez dwóch 250, bez trzech 450, bez czte- 
rech 700, bez pięciu 1000, bez sześciu 1350, 
bez siedmiu 1750. To biez dla tych bronią- 
cych robra, po jednej wpadce bez sześciu nie 
odkują się nigdy, dzięki nadróbkom, 
mogą to zrobić. 

Ро раг ! wpadki są jeszcze surow 

bez kontry pisze się tyle, co przed: partją 

z kontrą, a więc: 100—250—450—700 itd., 
zaś z kontrą podwójnie, a więc: 200—500—904 

—1400—2000—2700—3500. _ Obrona robra w 

tych warunkach jest ruiną! 
Koronki: 4 honory 100, 5 honorów — 150 

  

u nas 

     

składanych koronek niema, 3 asy nie są 
uwzględniane, za 4 asy — 150. 

Trzeba pograć z tym zapisem, aby się 
przekonać, jaka w nim tkwi roztropność, ja- 
cy to mędrey go wykalkulowali. Tu dobrzy 
gracze ze złą kartą — wyzyskaną w 100 proe. 

— obębnią łachów którym wali, ale nie umie- 
ją licytować. Przy naszym durackim zapisie © 

krociowych nadróbkach, premjach za niespo- 
dziewane szlemiki, niewspółmiernie małych 
karach za wpadki —przy tym zapisie 

forytującym wyraźnie partołów o dzikim 
szczęściu, umiejętność lieytaeji schodzi cał- 
kowicie w cień — dobry bridżysta ogrant- 
cza się do dobrej rozgrywki. 

Zmienić zapisy! Przejść na wszechświa- 
towy score! Bridź zyska na tem, fuszerzv 
zostaną poszkodowani. Karol. 

: Runą! komin 
LUBLIN. PAT. W fabryce samolotów 

Plage-Laškiewicz o godz. 10 rano runął ol- 
brzymi konim fabryczny, który zwalił się na 
gmach kotłowni. Wypadków z ludźmi nie by- 
ło. Pożar ugasiła straż fabryczna. 

Wyszła z druku i jest do nabycia 
we wszystkich księgarniach 

Wyprawa Wileńska 
r. 1919 

we wspomnieniach cywila 
przez ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO 

Cena zł. 1. 
  

  

wszechnych. Państwowe gimnazjum nie ponio- 

sło uszezerbku; nauczyciele, wykładający w 
niższych klasach również: przeniesiono ich na 
etąty szkoły powszechnej; może ambieje ma- 
ją zadraśnięte, dziękują wszelako Bogu, że iek. 
nie zredukowano. Ale nauczyciele prywatni? 
Wielu z nich zwiększyło ogonki do ZUPU. 
Niektórzy pozostali: tylko, rozumie pan, że 
uposażenie pańskie musi ulec obniżce... Na 
takie dictum uśmiech szczęścia rozpromienia 

twarz nauczyciela: mam przecie posadę. 

+ С 

P. Humilis zastanawia się w swym %- 
tykule i nad środkami ratowniczemi. Podaje 
dwa. Jakże naiwne! Jednym ma być „opieka 
władz państwowych nad bezrobotnymi nauczy- 
cielami prywatnymi''. A cóż państwo może 
pomóc, mając dość swoich państwowych na- 
uczycieli? Wszyscy jak w dym do państwa. 
Państwo samo przeżywa trudności. Nie dość 
wam ZUPU i PUPU? 

Drugim środkiem powinno być „ograni- 
czenie powstawania coraz to nowych szkół 

prywatnych““. Dobry żart. W samem Wilnie 
dwa wielkie gimnazja, dwa potężne zakłady 

przemysłowe pozostawiły po sobie tylko wspo- 
mnienie a p. Humilis lęka się nowych. 
Szkoły to nie owocarnie, to nie bary, które 
się otwiera dziś tu, jutro tam. 

Niełatwo znaleźć ratunek. Trzeba czekać 
cierpliwie. Kto wie jednak, czy niema tego 
złego, coby na dobre nie wyszło. 

WYSZ.
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Wolna Trybuna Gospodarcza 
W OBRONIE RYBACTWA WILEŃSKIEGO 

Wobec zapowiedzianego wprowadzenia no- 
wej taryfy celnej z dnia 11 października r. b. i 

czynionych w związku z tem ze tsrony przed- 

stawicieli SSSR starań nad uzyskaniem ulg cel- 
nych na importowane do Polski ryby, ро- 

dajemy poniżej rezołucje przyjęte przez Zjazd 
Rybacki w Wilnie w dniu 4 września 1933 r. 

W skład mportu ryb z SSSR wchodzą dotych- 
czas leszcz i sandacz stanowiące typowe ryby 
dła jeziór Wileńszczyzny i i większości jezior 

VW polskich. 
KEZ-'O LUC EE: 

przyjęte przez Zjazd Rybacki w Wilnie w dn. 
4 września 1933 r. 

Przedstawiciele organizacyj,  reprezentu- 

jących wszelkie kategorje rybaków  įezioro- 

wych, stawowych i rzecznych z terenu całej Rze 

czypospolitej, zebrani na ogólnopolskim  Zjeź- 

dzie Rybackim w Wilnie w dniu 4 września 1933 

r. uchwalili: 
1. Zwrócić się za pośrednictwenr Związku 

Organizacyj Rybackich R. P, do odpowiednich 

Władz Państwowych z usilnem żądaniem za- 

stosowania w całej rozciągłości uowych  sta- 

wek celnych, które obowiązywać będą od dnia 

11. X. 33 r., tao dotyczących wszelkich kate- 

gorji ryb słodkowodnych importowanych, celem 

uchronienia rynku wewnętrznego wd ostatecz- 

nej dezorganizacji. Obecny poziom cen ryb 

słodkowodnych stawia liczną rzeszę rybaków, 
stojących na wszelkich szczeblach / zamożności 

w obliczu ruiny, grożąc powikłaniami natury 

-. społecznej w niektórych dzielnicach Państwa. 
2. Zwrócić uwagę czynników, kierujących 

akcją wprowadzenia w życie ustawy rybackiej 

na konieczność położenia nacisku przedewszy- 

stkiem na usprawnienie organizacji zbytu ryb 

i rozszerzenia pojemności rynku, a to ze wzglę- 

du na coraz bardziej podnoszącą się produkcję 

      

wód otwartych. Zagadnienie to szczególnej wa- 

gi nabrało obecnie na wodach kresowych. 

3. Stwierdzając wielkie braki, ujaw- 

niające się w zastosowaniu w praktyce prze- 

pisów, dotyczących zanieczyszczania wód bie- 

żących przez Zakłady Przemysłowe — zwrócić 

się za pośrednictwem Z.O.R. R. P. do Panów 

Ministrów Spraw Wewnętrznych, oraz Prze- 

mysłu i Handlu z prośbą i wydanie poleceń, 

zmierzających do wzmocnienia naazoru Władz 
administracyjnych nad tą sprawą. Pobłażli- 

wość niższych Organów  administracyjnych w 

stosunku do tej dziedziny wykroczeń powodu- 

je poważne straty dla rybactwa. 

Jednocześnie Zjazd apeluje do wszystkich 

rybaków o podawanie Związkowi Org. Ryb. 

szczegółów, dotyczących zatruwania wód w 

poszczególnych wypadkach, 
4. Przyjmując z zadowoleniem do wiado- 

mości wprowadzone dotychczas zmiany w 

taryfie przewozowej P. K. P. — Zjazd zwra- 

ca się z usilną prośbą do Ministerstwa Komu- 

nikacji o kontynuowanie zapoczątkowanej poli- 
tyki i uwzględnienie wszystkich postulatów, 

wysuniętych w swoim czasie przez Z.O.R. R. P. 

5. Widząc w powstającej organizacji lzb 
Rolniczych przyszłość organizacyjną wszyst- 

kich dziedzin rolnictwa — Zjazd wzywa władze 

Z.O.R. R.P. do wzięcia udziału w pracach Zw. 
Iżb. i Org. Rolniczych z zastrzeżeniem zacho- 

wania autonomii zagadnień rybackich, oraz za 

leca ogółowi rybaków wzięcia czynnego udzia- 

łu w tworzących się |Izbach Rolniczych. 

6. Zwrócić się za pośrednictwem ZOR do 

Ministerstwa Skarbu z usilną prośbą O przy- 

śpieszenie załatwienia sprawy podatku grun- 
towego od gospodarstw rybnych w myśl po- 

stulatów, wysuniętych przez ZOR w swoim cza- 
sie. 

- Próba wygłodzenia miasta 
skończyła stę dla ludowców niepowodzeniem 

WILNO. Proklamowany przez Stronnictwo 
Ludowe strajk chłopski, który miał na celu — 
wstrzymanie dowozu produktów do miasta, za- 

kończył się jak to było do przewidzenia komp. 

łetnym fiaskiem, 
Jaż od kilku dni agitatorzy ludowcowi pro- 

wadziłi na terenie powiatów usilną agitację w 
kierunku przeciągnięcia chłopów na swą  stro- 
nę. 

Akcja ta odnosiła wręcz przeciwny skutek. 
Dowóz towarów do Wilna i miasteczek zwięk- 

szył się © przeszło 20 proc, Ceny pozostały bez 
zmian. 

Włościanie tembardziej śpieszyli na rynki 

licząc że wobec strajku tembardziej zdołają sprze 

dać posiadane produkty. 
Agitatorzy, niezależnie od akcji na wsi, u- 

stawili specjalne posterunki na drogach wiodą- 

cych do Wilna, zamierzając zwracać jadące do 
miasta furmanki, : 

Na tym tle na szosie niemeńczyńskiej do- 
szło do większej awantury. 

Chłopi nietylko że nie usłuchali wezwania, 
lecz przytrzymali 2-ch agitatorów i oddali ich 
w ręce policji. W podobnych okolicznościach a. 
resztowano jeszcze kiłku wysłanników ludow- 
ców. 

DOOKOŁA ZABÓJSTWA NA UL. SUBOCZ 
BRAT ZAMORDOWANEGO USIŁOWAŁ POPEŁNIĆ £ „MOBÓJSTWO 
WILNO. We wczorajszej wzmiance 

omawiającej szczegóły zbrodni zabójst- 
wa ma osobie Adamowicza, zaznączone 
było, że o tragicznej jego Śmierci po- 
wiadomiona została rodzina  zamieszku- 
jaca w powiecie Wilejskim. 

Właśnie wczoraj do kostnicy przy 
szpitalu św. jakóba przybył w celu ode- 
brania zwłok brat zamordowanego, oraz 
ciotka. 

Widok zmarłego wstrząsająco podzia 
łał na Adamowicza. Ą 

Po oderwaniu się od trumny, Adamo- 
wicz jak nieprzytomny wybiegł z kostni- 
cy i nim obecni zorjentowali się w sy- 
tuacji, znalazł się nad brzegiem Wilji i 
bez namysłu z głośnym krzykiem rzucił 
się do wody. 

Wypadek zauważyli znajdujący się w 
pobliżu łódkarze, którzy natychmiast po- 
śpieszyli tonącemu z ratunkiem, tak, że 
po chwili samobójcę wydobyto na brzeg. 
Stan Adamowicza zmusił do przeniesie- 
nia go do szpitala, gdzie chwilowo pozo- 
stał. Z powodu wypadku jakiemu uległ, 
nie sposób było go narazie badać. 

Co się zaś tyczy śledztwa w sprawie 
zabójstwa na osobie Mikołaja Adamowi- 

POETA I SMOKING 

Poeta, o którym będzie mowa nie miał smo- 
kingu. A historja przedstawia się jak  nastę- 

puje: 
W gminie mejszagolskiej jest wieś zwana 

Korwie... Gdność i funkcje kierownika 
tamtejszej szkoły piastuje p. Władysław Osmol- 
ski. 

Pewnego popołudnia, gdy wrócił ze szkoły 

zastał jakiegoś jegomościa. Pan ów przedsta- 
wii się jako poeta _ dziennikarz, pseudomim — 
„Bogumił Oracz* i prosił o parudniowy pobyt 
w mieszkaniu nauczyciela. Powoływał się przy 
tem na znajomość, zawartą rzekomo gdzieś 
przed laty w jakimś hotelu wileńskim. Wymowa 

i sympatyczny wygląd nieznajomego, sprawiły, 
że p. Osmolski przyjął gościa z otwartemi rę- 

kami. - 
Gwarzyli sobie przez parę wieczorów i 

było im dobrze, a gdy przyszedł dzień  roz- 

słania żegnali się jak serdeczni przyjaciele. 

Jakież jednak było zdziwienie p. O. gdy 

nazajutrz już stwierdził brak swego eleganc- 

kiego smokingu, uszytego w firmie „Nowicki“ 
i kosztującego 280 zł. 

Smoking ów wisiał na końcu łóżka, znikł 
jednak jak kamfora, a wszelkie poszukiwania 
nie dały rezultatu. Kto mógł go skraść? 

Nagle przypomniał, że w dzień rozstawania 
się z poetą, zastał go po powrocie ze szkoły sie- 

cego w mieszkaniu w płaszczu, aczkotwiek 

ma dworze był upał. 
Badany przez policję, dlaczego tak długo 

nie meldował o kradzieży, p. O. odpart. 

— Do ostatniej chwili, nie mogłem zgo- 
dzić się z myślą, że to poeta właśnie coś podob- 

nego zrobił. 
W wyniku zarządzonego poszukiwana za 

poetą odnaleziono go aż w Trokach. W chwili 
aresztowania miał na sobie skradziony Smo- 
king. 

W dniu wczorajszym sprawę przeciwko 

Kiemensowi Wójcikowi, rzekomemu poecie ta 

a w gruncie rzeczy wytrawnemu oszustowi, roz 

patrywał sędzia Dowgiałło w Sądzie Grodzkim 

i skazał go na 6 miesięcy więzienia, 

Skradziony smoking zwrócono prawnemu 

właścicielowi. (w). 

cza, dochodzenia w kierunku ujawnienia 
winnych trwają bez przerwy. 

Zdołano już zebrać nieco poszlak, 
zbadano szereg świadków, oraz przepro- 
wadzono liczne wywiady wśród elemen 
tów, co do których istnieje podejrzenie, 
że są zamieszane w morderstwie. 
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Sekretarz św.Kongregacji Studjówi Seminarjów 
W WILNIE 

Sekretarz św. Kongr. Studjów i Se- 
minarjów Mons. Ernesto Ruttini bawił 
wczeraj prywatnie w Wilnie w towarzy- 
stwie audytora Nuncjatury Apostolskiej 
w Warszawie mons. Pucciniego. Przy- 
jazd mons. Ruttiniego był spowodowany 
chęcią poznania na miejscu stanu i po- 
trzeb wydziału teologicznego Uniw. Ste- 
iana Batorego i Seminarjum archidjece- 
zjalnego w: Wilnie. Mons. Ruttini odbył 
konierencję z profesorami Wydz. Teolo- 

gicznego na U.S.B. i odwiedził Semina- 
rjum archidjecezjalne. Mons. Ruttini był 
mile poruszony wiadomością e erygo- 
waniu przez rząd polski drugiej katedry 
filozofji chrześcijańskiej na wydziale teo- 
logicznym. 

Mons. Ruttini pozatem zwiedził Ostrą 
Bramę, katedrę, kościół św. Piotra, oraz . 
gmachy uniwersyteckie w towarzystwie 
x. dziekana Świrskiego i x. prof. Pu- 
ciaty. 

Dalsze edmiastowienie podatków 
WILNO. Z dniem 1 października r.b. zo- 

staje przejęty od zarządu m. Wilna (b. Magi- 
stratu) przez I, II, IN i 1У Urząd Skarbo- 

wy na m. Wilno wymiar i pobór podatku 

od lokali i państwowego podatku od placów 
budowianych. — Od tej daty Zarząd m. Wil- 

na nie ma prawa przyjmować wpłat na po- 

sign 

    

PIĄTEK 
Dziś 29 Wschód stażca g, 5,17 

R Zachód słańcs g. 5 02 
Hierosima > 

  

KOMUNIKAT - STACJI  METEOROŁO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z 'dnia 28 września-1933 z. 

Ciśnienie średnie 170 

Temperatura średnia +16 
Temperatura naj 4:21 

"Temperatura naj +4 

Wiatr: południowo-wschodni 

. Tendenejabarom.:bez zmian. 

Uwagi: pogodnie. 

  

  

   

ŽALOBNA 
— Nabożeństwo żałobne za spokoj duszy Š. p. 

Dziš w košciele Bernardyn B. Szczurkiewicza, 
skim o godz. 10-tej rano ks. kanonik Kretowicz 
Gdprawi nabożeństwo żałobne za spokój duszy 
b. dyrektora Teatru Polskiego w Wilnie ś.p. B. 
Szczurkiewicza, Na chórze pienia religijne wy- 
konają artyści opery. 

URZĘDOWA 
— Porządkowanie handlu rynkowego. W 

dniu 28 b. m. pod przewodnictwem p. Staro- 
sty odbyła się w Starostwie konferencja z u- 

działem p. dr. Narkiewicza, p. komendanta po- 
licji, lekarzy grodzkich, p. ławnika Kruka, p. 
Rogowskiego jako kierownika rynków, w spra- 

wie obecnego stanu rynków miejskich. 

Po dyskusji zebrani doszli do wniosku, że 
dla podniesienia stanu sanitarnego i porząd- 

ku na rynkach konieczne jest ograniczyć han- 
del do godz. 15, a w halach — do godz. 19, 

dalej — znieść stragany mięsne na rynku Drze- 

wnym i zabronić tam handlu koszykowego bi- 

REECE TRTESOWNA 

  

czet wymienionych podatków, oraz związa- 

nych z nimi wszelkich dodatków  komunal- 
nych, tudziez należności ubocznych. Wpłaty 

te należy uskuteczniać wprost do kas właści- 
wych terytorjalnych Urzędów Skarbowych, 

lub na rachunek (konto) tych ostatnich za po- 

średnictwem P.K.O. 

tem ptactwem. Jednocześnie postanowiono 

prosić zarząd miasta o urządzenie na ul. Win- 

gry, na placu miejskim rynku i przeniesienie 

tam części straganów z rynku Drzewnego, 0 

skanalizowanie ustępów na placach Drzewnym 
i Łukiskim,  wyasfaltowanie placu naokoło 
Hali i wynajęcie tam prywatnego placu dla roz- 

szerzenia rynku, wreszcie o powiększenie słu- 

żby miejskiej na wszystkich rynkach. 

MIEJSKA. 
— Podatki płatne w październiku. W mie- 

siącu październiku r. b. płatne są następujące 

podatki: ” 
Do dnia 15 p. m. — zaliczka miesięczna na 

podatek przemysłowy od obrotu w wysokości 

obrotu osiągniętego w miesiącu wrześniu r. b. 

płatne przez przedsiębiorstwa handlowe I i II 
kategorji i przemysłowe od I do V kategorji, — 

prowadzące prawidłowo księgi handlowe oraz 

przedsiębiorstwa sprawozdawcze. 

Do dnia 15 p. m. płatna jest trzecia rata 
zryczałtowanego podatku przemysłowego ой о- 

brotu osiągniętego za rok 1933. 

Do 31 października r. b. — Różnica w po- 
datku dochodowym, wymierzonym za dany ' rok 

wraz z podatkiem kryzysowym. 

Podatek dochodowy od uposażeń płatny w 

ciągu siedmiu dni od chwili potrącenia. 

"Do dnia 15 października płatna jest zaliczka mie- 

sięczna za wrzesień od niektórych zajęć zawo- 

dowych (notarjusze, pisarze hipoteczni, komor- 

nicy). 

Do 31 października b. r. płatny jest nad- 
zwyczajny podatek od niektórych zajęć zawo- 

dowych, ch 
Do dnia 5 p. m. płatny jest podatek od e- 

nergji elektrycznej zużytej w okresie od dnia 

15 do 30 września r. b. 
Do dnia 20 p. m. płatny jest podatek od 

energji elektrycznej w okresie od 1 do 15 paź- 

dziernika r. b. 

Nadto w miesiącu październiku płatne są 

wszystkie zaległości i należności, rozłożone na 

raty, z terminami płatności w tym miesiącu oraz 

podatki, na które płatnicy otrzymali nakazy 

płatnicze z terminem płatności w tym miesiącu, 

  

Akcja na rzecz Pożyczki Narodowej 
— WILEŃSKI BANK ZIEMSKI oraz 

poszczególni jego pracownicy zgłosili w 
dniu wczorajszym w Banku  Gospoda:- 
stwa Krajowego udział w subskrypcji na 
Pożyczkę Narodową w łącznej kwocie 
151 tysięcy złotych, wpłacając jednocze- 
śnie pierwszą ratę na poczet zadeklaro- 
wanej sumy. 

WOJEW. PRACOWNICZY KOMITET 
POŻYCZKI NARODOWEJ 

podaje: ż 
T-wo Miejsk. i Międzymiast. Komun. 

Autobusowych w Wilnie — uchwałą swoją z 
dnia 23 bm. na apel Wojew. Prac. Kom. Po- 
życzki Narodowej uchwaliło jednogłośnie sub 

skrybować 6 proc. Poż. Nar. w wysokości 75 
względnie 100 proc. poborów miesięcznych. 

  

T-wo Ubezp, „Piast** — Oddział w 
Wilnie — zadeklarowało na 6 proc. Poż. Na- 
rodową zł. 700. 

„Orbis'* — Oddział w Wilnie, zade- 
klarował Poż. 6 proce. w wysokości od 75 do 
100 proc. poborów mies. netto. 

5) Syndykat Emigracyjny, Oddz. w Wil- 
nie — wszyscy praeowniey subskrybowali P. 
Narodową w wysokości 75 proe. jednomiesięcz 
nych poborów. 

: Wil. T-wo Niezależnych Artystów 
Sztuk Plastycznych — na ogólnem Zebraniu 
w dn. 24 bm. uchwalono: pomimo, że ezłonka- 
wie T-wa, jako funkejonarjusze państwowi, 

samorządowi, prywatni oraz z tytułn należe- 
nia do innych zrzeszeń biorą udział w reah- 
zacji Pożyczki Nar., postanowili złożyć na 
eel 6 proc. Pożyczki Narodowej zbiory swoje 
w postaci obrazów wartości około 3.000 zł. 

7) Zw. Drużyn Konduktorskich Okr. Wi- 
leńskiego — w poczuciu obywatelskiego oho- 
wiązku wszysey członkowie Zw. Zaw. Dr. 
Kond. Okr. Wil. na nadzwyczajnych zebra- 
niach w miejscowych kołach w czasie' od 22 
do 25 bm. zadeklarowali 75 proc. swoich peł- 
nych  jednomiesięcznych poborów, co przy 
liczbie 563 członków w Okręgu Wileńskim ra 
zem wynosi 84.450 zł. 

Urząd Obwod. Fuńduszu Bezrobocia 
w Wilnie — w dn. 18 bm. na Walnem Zebra- 
niu uchwalił jednogłośnie subskrybować 6 
proc. Poż. Nar. w wysokości 75 proe. do 100 
proc. poborów swoich. 

9) Bezpartyjny Zw. Zaw. Maszynistów 
Kolejowych w Polsee — zwrócił się z apelem 
do wszystkich Kół B. Z. Z. M. w Wilnie, 
Białymstoku, Brześciu nad Bugiem, Barano- 
wiczach, Wołkowysku, Grodnie, Czeremsze, na 
wołując do subskrypcji 6 proe. Poż. Nar. 

\ T-wo Ubezp. na Życie „Vita i Kra- 
kowskie'* — wszyscy bez wyjątku pracowni- 
cy Wil. Oddz. subskrybowali 6 proc. Poż. 
Nar. za pośrednietwem Centrali w Warsza- 
wie w wysokości 75 proc. i 100 proc. mies. 
poborów. 

m, Chrzeše. Spółdz. Bank Ludowy w Po- 
stawach oraz pracownicy subskrybowali dnia 
25 bm. 800 zł. na Poż. Nar. 

13) Zakłady Przemysłowe (Lumin) w 
Postawach — jeden z pracowników zadekla- 
rował 50 zł. na 6 proe. Poż Nar. 

   

Wojew. Stowarzyszenie Podoficerów 
;--.„uesionych w stan spoczynku w Wilnić 

zwołuje w sprawie 6 proe. Poż. Nar. zebranie 

ogólne w lokalu Kasyna Oficerów w stanie 
spoczynku przy ul. Mickiewicza 22 m. 4 na 

dzień 29 b.m. godz. 17,30; ze względu na waz 
ność obrad obecność wszystkich członków ko- 
nieczna. : 

Liga Obr. Powietrznej i Przeciwgazo- 
wej w Wilnie, wszyscy pracowniey jednogło- 

śnie uchwalili subskrybować Poż. Nar. w wy 
sokości norm, ustalonych na Urganizacyjnam 
Zebraniu Woj. Wil. Prae. Komit. Poż. Nar. 
z dnia 13 b.m. 

Związek Spółdz. Mleczarskich i aj 
czarskich, Oddz. w Wilnie, zgodnie z uchwał; 
Woj. Prac. Komitetu, praeowniey Oddz. za- 
deklarowali 75 ewentualnie 100 proc. miesię- 
cznego wynagrodzenia w łącznej sumie 2 iy- 
sięcy 100 zł. 

— (Cech Rzeźników i Wędliniarzy Crześci- 
jan subskrybuje Pożyczkę Narodową. W dniu 
27 września r. b. odbyło się Walne zebranie Ce- 

chu Rzeźników i Wędliniarzy Chrześcijan w 
Wilnie w sprawie Pożyczki Narodowej. 

Starszy Cechu p. Michał Żytkiewicz zwró- 
cił się z gorącym apelem do członków Cechu, 
aby zgłosili jaknajliczniejszy udział w subskry- 

bowaniu Pożyczki Narodowej, oraz sam zade- 
klarował sumę 1.000 zł. 

Wszyscy zebrani jednogłośnie postanowili 

wziąć czynny udział w pożyczce narodowej, -— 

piętnując tych, którzy uchyłą się od spełnienia 
tego obowiązku obywatelskiego. 

Z pośród obecnych na sali wszyscy pod- 
pisali deklarację nabycia pożyczki na ogólną 
sumę przeszło 20.000 zł. i 

WOK 

— Komunikat Stowarzyszenia Kupców 
i Przemysłowców Chrześcjan w Wilnie. Bin- 
ro Stowarzyszenia Kupców i Przemysłowców 
Chrześcjan w Wilnie (ul. Bakszta 11, tel. 
10-30 ), uprzejmie komunikuje, że posiada 
spis członków naszego Stowarzyszenia, w któ 

rym Lokalny Komitet Obywatelski Pożycz- 
ki Narodowej składa propozycje z wysokością 

sumy ich udziału w Pożyczce Narodowej. Po- 
nieważ oszacowanie Komitetu, dokonane Ala 
wielkiej ilości osób w czasie nader krótkim, 
może wykazywać niedokładności zarówno w 
górę jak i wdół Biuro Stowarzyszenia prosi 
członków o przejrzenie tego spisu i zakomu- 
nikowanie swych spostrzeżeń, które będą о- 
desłane do Komitetu Obywatelskiego Pożycz- 
ki Narodowej. 

. . |. 

— Dobry przykład. Dowiedziałyśmy się 
od Pani Opiekunki naszej spółdzielni, że oby 
watele całego Państwa, aby dopomóc ojczyź 
nie udzielają pożyczki. Postanowiłyśmy i my 
na pierwszem zebraniu spółdzielczem, że da- 
my 50 zł. w 6 ratach. Po zebraniu przedsta- 
wiłyśmy swój projekt Pani Kierowniczce i 
już pierwsza rata została wpłacona 26- wrze- 
śnia 1933 r. przez spółdzielnię „Nasza Przy- 
szłość'*. Bardzo byśmy chciały, żeby za nami 
poszła szkoła Nr. 28 i za sobą pociągnęła 
jeszeze inne szkoły. 

Spółdzielnia Szkoły Nr. 20. 

— Duchowieństwo Archidiecezji Wileń- 
skiej, na czele z Arcybiskupem, wniosło sub- 
skrypcję na Pożyczkę Narodową wprost do 
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświece- 
nia Publicznego. 

— Oddział Wileński Związku Leśników 
Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie w dniu 27 
bm. subskrybuje 300 zł. Pożyczki Narodowej, 
Kasa Požyczkowa przy Oddziale Wileńskim 
Zw. Leśn. Rzeczp. — 200 zł. i Koło Związku 
Leśników nadleśnictwa Troki — 100 zł. 

— Na 50 tys. zł. subskrybował reemi- 

grant pożyczki narodowej. Wczoraj do Ban- 
ku Gosp. Krajowego zgłosił się pewien  ree- 
migrant z Ameryki, który za złożone w: Baa- 
ku oszczędności w wysokości 50 tys. zł. za- 
kupił obligacje pożyczki narodowej. 

Grodzki Obywatelski Komitet Pożyczki 

Narodowej zbiera się dzisiaj w piątek o godz. 
10-tej przedpołudniem w sali posiedzeń Rady 
Miejskiej na koniereincję z udziałem przedsta- 
wicieli prasy wileńskiej. 

Porządek obrad obejmie sprawozdanie z 
dotychczasowej akcji propagandowej, sprawę 

straży obywatelskiej, omówienie dotychczaso- 
wych wyników subskrypcji, wolne wnioski i t. d. 

—-00— 

KS. ALBRECHT RADZIWIŁŁ SUBSKRYB, 

50.000 ZŁ. 
NIEŚWIEŻ. PAT. W dniu dzisiejszym do 

godz. 17, powiat nieświeski subskrybował po. 
życzkę narodową na ogólną sumę 97.700 zł. 
W tej sumie nie są włączone kwoty subskrybo- 

wane przez wojsko, urzędy państwowe i samo- (Stud 
rządowe. 

Największą sumę, to jest 50.000 zł, sub- 
skrybował książę Albrecht Radziwił. 

SUBSKRYPCJA POŻYCZKI NARODOWEJ 
w NOWOGRÓDKU 

Do godz. 12 w Nowogródku 
pożyczkę 1911 urzędników na siimę 313.826 
Do godz. 15-ej społeczeństwo nowogródzkie 

(wyjąwszy urzędników państwowych) subskry- 
bowało na sumę 592,720 zł. (subskrybentów by- 
ło 3452)., przyczem wpłacono do kas skarbo- 
wych sumę 71.323 zł, 40 gr. 

w LIDZIE 
Do godz. 18 subskrybowano w Lidzie po- 

życzki narodowej na sumę 87.900 ((598 subskry_ 
bentów), co daje w sumie z przedterminową 
subskrypcją 150.500 zł. (962 subskrybentów). — 
Gotówki wpłynęło 7900 zł. Na terenie gminy 
Bielica ano w dniu dzisiejszym po- 
życzki na 3960 zł. Subskrybowanie pożyczki 
narodowej przez wojsko garnizonu lidzkiego w 
dniu dzisiejszym wyraża się cyframi następują- 
<emi: 5 p. lotn, — przeszło 55 tysięcy zł. 77 p. 
p. — przeszło — 52 tysięcy zł. Do subskrypcji 
przystąpili również w dniu dzisiejszym urzędni- 
cy i pracownicy parku 5 pułku lotniczego. 

Do godziny 19-ej suma ogólna subskrypc 

pożyczki narodowej wzrosła do 186.700 zł. — 
(1125 subskrybentów). : 

zt. 

— Wodociąg na ui, Katwaryjskiej. Wczo- 

raj powrócił z Warszawy dyrektor wodociągów 

i kanalizacyj miejskich inż. Jensz, który prze- 

prowadzał z ramienia miasta pertraktacje z wła 

dzami wojskowemi, w sprawie uzyskania przez 

miasto pożyczki w wysokości 200.000 zł. na ro- 
boty wodociągowe i kanalizacyjne. Pertraktacje 

dały wynik pomyślny, bowiem władze woj- 
skowe postanowiły akcję magistratu przy ska- 
nalizowaniu i doprowadzeniu wodociągów do 
objektów wojskowych subwencjować w roz- 

miarach wyżej podanych. W dniu 5 paździer- 
nika ma być na ten cel przekazana miastu 

pierwsza rata w wysokości 50.000 złotych, re- 

szta wypłacona zostanie w miarę posuwania 
się robót. 

W związku z tem magistrat już w naj- 

bliższych dniach ma rozpocząć roboty wodo- 

ciągowe na ul. Kalwaryjskiej. 

— Sieć kanalizacyjna. Magistrat zamierza 

w połowie października przystąpić do skanali- 
zowania ul. Augustjanskiej. Na robotach tych 
znajdzie zatrudnienie kilkunastu bezrobotnych. 
— Pomiary Szyłan. Przeprowadzone zostaną 

pomiary miejscowości Szyłany, odległej od 
Wilna o 13 kilometrów. Roboty te związane 

są z zamierzaną budową hydro - elektrowni. 
Koszta tych robót obliczone są na sumę bli- 

sko 10,000 zł. 

WOJSKOWA 
— Uroczystość wręczenia dla 6 pp. Leg. 

sztandaru strzeleckiego i puharu, Dnia 30 bm. 
o godz. 11,00 na boisku sportowem 6 pp. Leg. 
na Antokołu odbędzie się uroczystość wręcze- 
nia sztandaru strzeleckiego przez dowódcę 1-ej 
Dywizji Piechoty Legionów p. generała Skwar- 
czyńskiego dla 6 pp. Leg., jako dla mistrzow- 
skiego pułku 1 dywizji piechoty Legionów w 
międzyoddziałowych zawodach strzeleckich 2 
karabinów w roku 1933. 

Równocześnie z wręczeniem sztandaru 
strzeleckiego, odbędzie się przekazanie dla 6 pp. 
Leg. na własność puharu — nagrody wędrownej 
dowódcy 1 Dyw. Piech. Leg. za uzyskanie przez 
płuton łączności 6 pp. Leg. poraz trzeci z rzędu 
1-szego miejsca w zawodach technicznych plu- 
tonów łączności pułków 1 Dyw. Piech. Leg. 

W uroczystości wezmą również udział de- 
legacje wszystkich innych pułków dywizji. 

Po uroczystości wręczenia odbędzie się de- 
filada pułku na ul. Kościuszki obok placu św. św. 
Piotra i Pawła. 

Podczas tych uroczystości — wstęp na bo- 
isko dła publiczności wolny. 
— Zebranie podoficerów w stanie spoczynka 

Zarząd Wojewódzkiego Stowarzyszenia. Podofi 
cerów przeniesionych w stan spoczynku, ni- 
niejszem zawiadamia, iż w dniu 29 września b. 

r. o godz. 17.30 (5.30 wiecz.) w lokalu kasyna 

oficerów w stanie spocz., przy ul. Mickiewicza 
22 m. 6, odbędzie się ogólne zebranie podo- 

ficerów w stanie spocz., zamieszkałych w 

Wilnie. Stawiennictwo obowiązkowe. 

SZKOLNA 
— SHELLEY'S INSTITUTE. W ne- 

dzielę dnia l-go i 2-go października zapisy 
na Kursa KRYZYSOWE: ANGIELSKIEGO, 
francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Kan- 

celarja czynna od 11-ej do 13-ej i od 17-ej do 
18-ej.  ANGLIK udziela lekcyj prywatnych. 
Zygmuntowska 20 m. 3. 
  

W dniu 29 wrześnie 1933 roku, jako w 
uroczystym dniu Imienin naszego Czcigodne- 
go, Kochanego i dzielnego Prezesa Centraji 

Źw. Właśc. Średn. i Drobn. Nieruchomości m. 
Wilna i Województwa Wileńskiego pana Mi- 
chała Łukaszewicza, . składamy „Mu- swe naj- 

szęzersze i najgorętsze życzenia wszelkich po- 

myślności, podkreślając również, - całkowite 
swe uznanie za Jego, pomimo ogromnych 
przeszkód owocną i bezinteresowną pracę. 
Poświęcając ezas swój i zdolności, całą energję 

nie dla zysku lub sławy, a jedynie z pocza- 

cia obowiązku obywatelskiego pracy па #- 
renie Związku, zmierzającą zawsze i wszędzie 
do bezstronnych a wielce korzystnych post- 

nięć ku usprawnieniu i ulżeniu losowi krzyw- 
dzonych  Właścicieli nieruchomości. Przyjm 
zatem, Szanowny Panie, wyrazy szczerej na- 

_ szej podzięki za pracę Twą i poświęcenie dla 
naszej wspólnej sprawy. 

Umiastowski, Koszczej, Grużewski, 

Ryll, Kojałowicz Komocki, Rawa, 
Trat, Tretenkiewicz, Reszke, Markiewicz 
  

AKADEMICKA. 
Zarząd Akademickiego Koła Polskiej 

Macierzy Szkolnej w Wilnie komunikuje Człon- 

kom i sympatykom, że pierwsze urzędowanie 

Koła po ferjach odbędzie się w niedzielę dnia 
1-go października b. r. w godz, 11 — 13-ej w 

lokalu biura P. M. S. przy ul, Wileńskiej 39 — 9. 
Obecność członków przebywających w Wilnie 
konieczna. 

— Akademickie M 'we Zbliżenie, 
Cjkręgu Wiłeńskiego Akademickjiego Związku 
Zbliżenia Międzynarodowego „Liga“ podaje do 
wiadomości Kol., że zapisy do poszczególnych 
kół zbliżeniowych odbywają się w Sekretarjacie 
w Związku w poniedziałki, Środy i piątki od 19- 
20 godz. ul. Sawicz 15 tel. 16,01. 

Akademicy, chcący pracować w dziedzinie 
zbliżenia międzynarodowego, których zaintere- 
sowania wybiegają poza granice Państwa mają 
możność w kołach zbliżeniowych, zgrupowanych 
w związku, znaleźć ciekawą i pożyteczną pracę. 

— Zarząd S.M.A.-czek U.S$.B, prosi wszyst 
kie sodaliski o przybycie dn. 30 bm. o godz. 6 
m.45 (punktualnie) przed kośc. św. Kazimierza 
Stamtąd udajemy się do Ostrej Bramy na Mszę 
św. i uroczyste pożegnanie J.E. Arcypasterza. 

— Z Oddziału Zw. Strzel. 
. U. S. B. Pierwsze ogólne zebranie człon- 

ków Akademickiego Oddziału Zw. Strzeleckiego 

po ferjach letnich odbędzie się w sobotę dnia 
30 września b. r. o godz. 19-tej, w Świetlicy 
Oddziału, ul. Wielka 68 m. 2. na którem kol. 

Prezes omówi sprawy organizacyjne, oraz 
program najbliższych prac Oddziału. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Klub Włóczęgów. W piątek dnia 29 

b.m. w lokalu przy uliey Przejazd 12, odbę- 
dzie się 127-me zebranie Klubu Włóczęgów. 
Początek o godzinie 19 min. 30. Na porządku 
dziennnym ref. Fr. Alechnowicza, znanego 
literata białoruskiego, świeżo przybyłego z 
Rosji, p.t. „Wspomnienia siedmioletniej ka- 
torgi na wyspach Sołówieckich'*. 

Wstęp za zaposzeniami imiennemi. In- 

formacyj w sprawie zaproszeń udziela p. St. 

Hermanowicz, codziennie w godz. między 19 
a 20 w lokalu przy ul. Biskupia 4 m. 7 (tel. 
99). Wstęp dla członków klubu i kandyda- 
tów bezpłatny, dla gości 50 gr., dla gości-aka- 
demików 20 gr. 4 

— „Komisja Organizacyjna Oddział w Wił 
nie Związku Księgowych w Polsce podaje do 
wiadomości osób zainteresowanych, że w piątek 
dnia 29 bm. o godz. 18-ej w lokalu Tow. Ubezp. 
„Przezorność* - Mickiewicza 24, odbędzie się 
wieczórdyskusyjny, na którym omawiany będzie 

ji art, 7 Ustawy o podatku dochodowym. 
Po zakończonej dyskusji Komisja Organiza 

cyjna złoży sprawozdanie o przebiegu prac nad 
zorganizowaniem Oddziału. Z uwagi na donios 

„bie kwotę 70 złotych na cel 

    
"W szóstą rocznicę śmierci 

Ta 

arji z Wendorfiów Burowskiej 
W dniu 30 września 1933 roku o go- 
dzinie 8-ej rano zostanie odprawio- 
ne żałobne Nabożeństwo w kościeie 

Św. Jana. 
Q czem zawiadamiają krewnych 

i przyjaciół 
: MĄŻ i RODZINA. 

łość poruszanych spraw organizacyjnych konie- 
czne jest jaknajliczniejsze stawienmictwo. 

— Zebranie „Koła Połonistów, nauczycieli 

szkół średnich odbędzie się dnia 29 bm. (piątek) 

punktualnie o godz. 20 w gimn. im. Czartoryskie 
go (ul. Orzeszkowej) _ Na porządku dziennym 
referat p. instruktora B. Szyszkowskiego p.t. 

„Realizacja nowego programu jęz. polskiego”. 

KOLEJOWA 
— Zmiany w ruchu pociągów. Częściowa 

zmiana rozkładu jazdy pociągów pasażerskich 

na okres zimowy w r. b. nastąpi od 8 paździer- 

nika, zaś od dnia 1 października zostaną ska- 

sowane pociągi podmiejskie między Wilnem a 

Nowowilejką Nr. 1759, 1743, i 1745 odchodzą- 

ce z Wilna o godz. 6.00, 18,00, i 19,35 oraz 

poc. Nr. Nr. 1734, 1746 i 1748 przychodzący 

do Wilna o godz. 7,40, 18,45, i 20,20, pozatem 

od 1. X. r b. poc. Nr. 1736 odchodzący z Wil- 

na o godz. 9,25, będzie kursował tylko w dnie 

świąteczne, zaś w dni robocze pociąg ten będzie 
odchodził z Nowowilejki o godz, 7,05, zamiast 

godz. 7,01 i przychodził do Wilna o godz. 7.25, 

zamiast godz. 7,20, poc. Nr. 1750 przychodzący 
do Wilna: o godz. 21.20 będzie kursował rów- 
nież i w okresie zimowym, oraz. poc. Nr. 712 
przychodzący do Wilna o godz. 7.55 będzie 

miał postój w Kolonji Wiłeńskiej. 
Zmiany od 8 października będą podane 

dodatkowo. 
RÓŻNI 

— Urzędnicy Starostwa Grodzkiego sklada- 
jąc w dniu wczorajszym życzenia z okazji imie- 

nin Starosty p. Wacława Kowalskiego, równo- 

cześnie złożyli na Jego ręce zebraną wśród sie- 
według uznania 

Solenizanta. 
Ten sposób wyrażania uznania przez urzęd- 

ników dla pracy swego szefa, a zarazem  pod- 

kreślenia atmosfery serdeczności  cechującej 

współpracę urzędników z p. Starostą uważać 
należy za najbardziej odpowiedni i godny na- 

šladownictwa. 
Tydzień L. O. P. P. W niedzielę 1 

października rozpoczyna się doroczna impreza 

Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej X 
Tydzień LOPP. Celem Tygodnia jest jedno- 
razowe zebranie  jaknajwiększych środków 
materjałnych na prowadzenie dalszych prac L. 

O.P. P. tak 'w dziedzinie organizacji obrony 
przeciwlotniczo - gazowej jak i rozwoju  lotni- 

ctwa, 
_ Na program Tygodnia złożą się: nabo- 

żeństwo w kościele św. Jana o godzinie 9, po- 

chód młodzieży szkolnej zrzeszonej w LOPP 
i zbiórka uliczna. W sobetę 7 października r. 
b. staraniem Koła Pań LOPP zorganizowany 
będzie towarzyski dancing w Cukierni Czerwo- 
nego Sztralla ul. Mickiewicza róg Tatarskiej. 
Biłety są już do nabycia w Biurze LOPP ul. 
Wielka 51. W okresie całego Tygodnia roz- 
sprzedawane będą mareczki i nal. okienne L, O. 

PP 
— Lekarze Wileńscy na kursach przeciw- 

gazowych P.C.K, W dniu 25 bm. w sali wykłado 
wj I Kliniki Chorób Wewnętrznych U.S.B. przy 
szpitalu miejskim Św. Jakóba w Wilnie zakoń- 
czono Il kurs z ratownictwa i obrony przeciwga 
zowej zorganizowany przez Zarząd Okręgu Wi- 
leńskiego P.C.K. dla lekarzy zamieszkałych w 
Wilnie. O wielkiem zainteresowaniu P.P. Lekarzy 
świadczy ilość 160 uczestnków kursu.- Zgłosze- , 
nia na kurs IM dla lekarzy przyjmowane są w 
biurze P..C.K. uł. Tatarska 5 w godzinach urzę- 

— Kursy fryzjerstwa damskiego .lzba rze- 
mieślnicza w Wilnie podaje do wiadomości, iż 
w pierwszych dniach października rb. urucho- 
mione zostaną przy Instytucie Rzemieślniczym 
kursy fryzjerstwa damskiego dła kandydatów 
do egzaminu czeladniczego nie posiadających 

wiadomości praktycznych i teoretycznych z zak 
resu fryzjerstwa damskiego. 

Opłata za naukę została obniżona do sumy 

zł. 8 miesięcznie. Zapisy przyjmuje oraz informa 

cyj udziela Biuro lzby Rzemieślniczej w Wilnie 

codziennie w godzinach urzędowych do dnia 

30 bm, włącznie. 

— Klub Sportowy Rodziny Wojskowej za- 

wiadamia o uruchomieniu z dniem 1 październi- 

ka br. następujących sekcyj: 1) konnej jazdy, 

2) strzeleckiej, 3) narciarskiej, 4) gimnastyki 

szwedzkiej, 5) gimnastyki plastycznej, 6) teni- 
sowej, 7) łyżwiarskiej. 

apisy przyjmuje i informacyj udziela Se- 

kretarjat Klubu Sportowego Rodziny Wojsko- 
wej w środy od godz. 17,00 do 18,30, ul. Mic- 

kiewicza 13. 

— Opieka nad zwierzętami. W dniu 26 bm. 

pod przewodnictwem p. starosty Kowalskiego 
odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego 

dla oceny prac nadesłanych za pośrednictwem 
Kuratorjum szkolnego na konkurs zorganizowa- 

ny przez Wileńskie T-wo Opieki nad zwierzę- 

tami. 
Ogółem nadesłano 33 prace. 
I nagrodę przyznał Sąd Konkursowy p. 

Władysławowi Szyszniewskiemu (VI kłasa gim- 
nazjum im. j. Śniadeckiego w Oszmianie). 

Il nagroda p. Stanisław Wasiłewski (IV kl. 

gimnazjum Zygmunta Augusta w Wilnie). 
III nagroda — p. Zygmunt Masiejewski (Ill 

klasa gimnazjum im. Lelewela w Wilnie). 
Pozatem wyróżnionych i odznaczonych z0- 

stało 15 innych prac uczniowskich z rozmaitych 

Szkół. 
Nagrody, odznaczenia i żetony prześle zain- 

teresowanym Kuratorjum Okręgu Szkolnego. 

— Skandal w Związku Lokatorów — sta- 
ry zarząd nie uznaje nowego. Jak już dono- 

silišmy, na walnem zebraniu związku lokato 

rów wyrażono staremu zarządowi związku 
votum nieufności, poczem wybrano nowy za- 
rząd, do którego nie wszedł ani jeden członek 
starego zarządu. Nowy zarząd po przystąpie 
niu do swej działalności, skonstatował brak 
kasy i księgi kasowej, które zabrał przed u- 
stąpieniem stary zarząd. Prócz tego stary 7a- 

rząd stara się unieważnić odbyte walne zebra- 
nie związku, oraz wybory nowego  azrządu. 
Zatrzymanie kasy, oraz księgi kasowej jest 
pierwszym etapem walki z nowym zarządem 

o władzę w związku. Narazie nie może być 
wykonana uchwała walnego zebrania lokaio- 
rów o rewizji działalności starego zarządu, 
gdyż brak ksiąg. O całem zajściu powiadomio 
no urząd prokuratorski i starostwo grodz- 
kie, które zarządziło natychmiastowe wyda- 

nie wspomnianych ksiąg Starostwu, w prze- 

ciwnym bowiem razie księgi odebrane zostaną 
przy pomocy policji. (k) | 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-tej)



  

Qykopnilsha koło mostu Zielonego 
WILNO. Wczoraj podczas prac wodocią- 

gowych na ulicy Wileńskiej natrafiono przy 
Moście Zielonym od strony lewej na jakąś bu. 

dowię, a właściwie na jej pozostałości w po- 
staci niezwykłe masywnego muru wzniesionego 
w: odległych czasach, 

©О natrafieniu na starożytną budowię powia- 
domiono natychmiast odpowiednie władze, 

Jak się zdaje odkopane mury są pozosta- 

łością baszty obronnej wzniesionej w XVI 
stuleciu nad brzegiem Wilji a wchodzącej w 
kompleks obwarowań zamkowych od strony 

północnej, 
Dopiero po dokładnem zbadaniu budowii 

okaże się czy przypuszczenia te są ścisłe. 

Pościg ul czny za włamywaczami w śródmieściu 
ZŁODZIEJE UWIERZYLI W WERSJĘ, 

WILNO. Wczoraj w dzień podczas nie- 

obecności domowników, do mieszkania dozor- 

„czyni przy ulicy Wielkiej 5, Janiny Czetowi- 

czowej, włamali się awaj złodzieje. 
Czetowiczowa wróciwszy z miasta zasta- 

ła nieproszonych gości, zajętych plondrowa- 

niem mieszkania. Wobec alarmu, złodzieje wy 
biegli z mieszkania, uderzyli usiłującą ich za- 
trzymać dozorczynię i wybiegli na ulicę kie- 
rując się w stronę Łotoczka. Wślad za nimi 
pobiegł policjant i kilku przechodniów, któ- 

rzy przez całą drogę wzywali do przytrzyma- 

nia uciekających. Włamywacze biegnąc Ło- 
toczkiem obalili jakąś dziewczynkę, która pa- 

(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 

TEATR I MUZYKA 
TEATR WIELKI POHULANKA. 
Teatr Miejski na Pohulance rozpoczyna se- 

zon (dn. 30bm. o godz. 8-ej) najnowszą sztuką 
laureata nagrody państwowej, Jerzego Szaniaw 
skiego „Most”. Sztuka ta, poruszająca problem 
wartości życia jednostki w obliczu niwelujące- 
go działania cywilizacji materalnej, usymbolizo 
wanej w obrazie mostu, odznacza się doskonałą 
formą literacką i obfituje w szereg scen o wy- 
sokiem napięciu. Całość nacechowana jest pogod 
ną refleksją, rozjaśnianą chwilami uśmiechem 
poety - fiłozefa. 

— Zniżki do Teatru Miejskiego na Pohulan. 
ce. Administracja Teatru Miejskiego na Pohulan 
ce wydaje codziennie od godz. 10 m. 30 rano do 
2-ej pop. legitymacje zniżkowe dla instytucyj 
państwowych, prywatnych i komunalnych, sto- 
warzyszeń, organizacyj i związków zawodowych 
na listy zbiorowe z wyszczególnieniem nazwisk. 
Zniżki wobec zasadniczego zniżenia cen biletów, 
stosowane będą w skali 25 proc. Cena legityma 
cji na okres półroczny 1 zł. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 
— Występy Opery Warsząwskiej, Dziś pe 

raz drugi i ostatni najbardziej popularna i lubia 
na opera Gounoda „Faust* z Gołębiowskim w 
roli tytułowej.Lipowska w roli Małgorzaty oraz 
Juneili. Trembicki w roli Mefista. Pozostałe biłety 
sprzedaje kasa Teatru „Lutnia* od godz. 11-е] 
rano. Walerjan Bierdiajew, znakomity kapel- 
mistrz opery 'warszawskiej dyrygować będzie w 
sobotę operę Pucciniego ,„ Tosca”. W „Tosce“ 
wystąpi po raz pierwszy w Wilnie znakomity ba 
ryton E. Mossakowski. W niedzielę Walerjan 
Bierdiajew dyrygować będzie operą „Carmen“. 
W roli Don Joze' go wystąpi Gołębiowski. 

— Popołudniówka niedzielna w „Lutni*, 
W niedzielę o gądz. 4-ej po poł. po cenach 

zniżonych wystawioną będzie opera Bizeta „Po 
ławiacze pereł" w premjerowej obsadzie. 

-— „Z pałacu do cyrku" w „Lutni”, 
— W niedzielę o godz. 12,30 raz jeszcze gra 

ne będzie dla młodzieży i dzieci widowisko W. 
Stanisławskiej „Z pałacu do cyrku”. Ceny spec- 
jalnie zniżone. Wycieczki szkolne korzystają z 
ulg. biletowych. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELJOS — Noe w Kairze. 
LUX — Czemp. 
PAN — Drewniane krzyże. 
CASINO — Jej Król. Mość. 
RORY — „Pod T%voją obronę'*. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— NIEUCZCIWI INKASENCI, J. Sokołow- 

ski właściciel łaźni przy ul. Tatarskiej zaanga- 
żował niejakich: Frydlanda i Wajnsztejna do 
inkasa weksli, z realizacją których miał trudno- 
ści, Inkasenci pobrali 25 weksli na ogólną su- 
mę 5 tysięcy złotych, zrealizowali je, lecz należ- 
ności naturalnie nie zwrócili. W zwiazku z tem 
Sokołowski złożył skargę do policji” . 

— FAŁSZYWY MISJONARZ. Aresztowano 
Marjana Szalkowskiego z Lublina, który poda- 
iąc się za misjonarza anglikańskiego wyłudzał 
składki na nieistniejące zakłady opiekuńcze. 

Zdemaskowano go na skutek powiadomie_ 
nia z Warszawy, gdzie Szałkowski dopuścił się 

oszustw na kilka tysięcy złotych, 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. Ryzówna An- 
tonina (Św. Anny 4) w celu pozbawienia się ży- 

са wypiła esencji octowej. Lekarz pogotowia 
po udzieleniu pomocy odwiózł Ryzównę do 
szpitala Sawicz w stanie niegroźnym. Przy- 
czyną usiłowania samobójstwa — brak pracy. 

— Okradzione mieszkania. Na szkodę;Cy- 

bulinowej Zełmy (Jasna 24) skradziono gar- 
derobę damską i męską, łącznej wartości 410 

złotych. 

— Balińskiej Annie (Słucka 1) skradziono 

z mieszkania 70 zł. w gotówce oraz obrączkę 

złotą, 

— PODRZUTEK. W posesji domu Nr. 36 
przy ul. Fabrycznej znaleziono podrzutka płci 
męskiej, w wieku około 20 miesięcy, którego u- 
mieszczono w Żłobku žm. Marjt, 

— ALARM POŻAROWY. W domu przy ul. 
Bołtupskiej należącym do Bukowskiego Broni. 
sława wskutek wadliwej budowy komina, za- 

paliła się ściana drewniana. Straż Pożarna o- 
gień ugasiła. 

Wypadków z ludźmi nie było. Straty nie- 
ustalone. 

  

POSTAWY 

— POŻAR. We wsi Karpowicze, gm. łuczaj- 
skiej, w niezamieszkałym domu, należącym do 
Cierluka Gabrjela, wybuchł pożar, pastwą któ. 
rego padło 7 domów mieszkalnych, 7 chlewów 
i 1 spichrz. Ogólne straty wynoszą 8.000 zł. 
Przyczyny pożaru narazie nie ustalono. 

szenie do pism miej- 
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Wydawca Stanisław Mackiewicz, 

ŻE DOZORCZYNI OTRZYMAŁA SPADEK. 

dając na bruk rozbiła sobie głowę i dostaw- 

szy się na ul. Metropolitalną, skręcili ku Wi- 
lence, zamierzając wpław przedostać się na 
drugą stronę rzeki. W tym momencie no- 

chwycono ich i mimo oporu aresztowano. 

Zatrzymanymi okazali się Mowsza Ne- 

mik i Władysław Czerwiakow, którzy przed 

paru dniami opuścili Łukiszki po odsiedzeniu 
dłuższej kary za udział we włamaniu. 

Okraść Czetowiczową zamierzali dlatego, 
że rozeszła się pogłoska, iż dozorczyni otrzy- 

mała spauek w wysokości kilkuset dolarów i 

pieniądze rzekomo przechowywała w domu. 

ВА FILMOWEJ TAŚMIE 
„NOC W KAIRZE'* — „HELJOS'' 
Roman Novarro jest zarówno dobrym 

Hindusem, jak Chińczykiem, lub  Arabem. 
Wielbicielkom swoim zawsze się podoba. 

„Noc w Kairze'* trwa parę tygodni, pod 
czas których przystojny dragoman Dżemil u- 
wodzi na wszelkie sposoby amerykańską 
miss Dianę (Myrna Loy), co mu się wreszcie 
udaje. 

Ramon Novarro jest bardzo miły w roli 

sprytnego przewodnika. Szczególnie w pierw- 
szej części reżyserowi Sam Wood) udało się 
uchwycić charakter postaci. W dalszych par- 
tjach nieco szwankuje scenarjusz. Powikłania 

akcji nie są dość logiczne i fabuła rwie się 

co chwila, sztukowana coraz to inną wstaw- 
ką. Taki deus ex machina dobry jest jeden, 
ale powtórzony parę razy stwarza naiwność. 

Widz jednakowoż darowuje to wszystko 
wzamiań za oglądanie ulubieńców — Ramona 
Novarro i Myrny Loy). 

Tw bezapelacyjnie wciąż  panuj”. 

uje coraz więcej zwolenników, 
Żyska ich jeszeze więcej, gdy wyrzuci niefor- 

tunnego operatora, który źle rozkłada światło 
i szpeci ciekawą jej twarz. 

Film w stu procentach aktorski 
swoje ządąnie. Zainteresowuje i 
kę. 

Dodatki dobre. 

W zapowiedziach „King-Kong' i „Mar 

twy dom** według Dostojewskiege z postacią 
Dostojewskiego w roli głównej. 
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„NAPRZOD“ — 

W WARSZAWIE 

Decydująca trzecia rozgrywka półfinałowa 

o wejście do Ligi między Naprzodem (Lipiny), 
a WKS (Wilno) odbędzie się w Warszawie w 
nadchodzącą niedzielę na stadjonie Legji. Do- 

tychczasowe dwa mecze nie dały wyniku, ponie 

waż mecz w Lipinach wygrali Wilnianie 1:0, a 

d 
— Katolicy grodzieńscy w hołdzie papie- 

żowi. W dniu 30 bm. przejeżdżać będzie przcz 

Grodno J. E. Ks. Arcybiskup R. Jałbrzykow- 
ski, który udaje się do Rzymu. 

W związku z przejazdem przez st. (trod- 

no, w tymże dniu na dworcu witać będzie ka- 
tolickie Grodno Ks. Arcybiskupa, by na Je- 

go ręce złożyć hołd Ojeu Św. 
O godz. 11-ej przed nadejściem pociągu 

zbiorą się na dworcu rzesze wiernych, prz 
stawiciele organizacyj 2 andarami i wla- 
dze, którzy powitają Areybiskupa. 

W czasie postoju pociągu wygłoszone 70- 
stanie przemówienie i zaprezentowanie 
branych. 

Powitanie i pożegnanie odbędzie się przy 
dźwiękach orkiestry. 

— Matka pozostawia swoje dziecko w Są- 

dzie. W tych dniach Sąd Grodzki rozpozna- 

wał przy drzwiach zamkniętych sprawę miesz 
kanki wsi Cidowicze, gminy hożańkiej Ana- 

stazji Gryniewiczówny, która rościła preten- 

sje do ojca swego 10-miesięcznego nieślubne- 
go dziecka o alimenta. > 

Gdy p. sędzia Czaporowski ogłosił wy 
rok, mocą którego powództwo Gryniewiczów- 

ny zostało oddalone, Gryniewiczówna  usiio- 
wała pozostawić swoje dziecko na podjum sę- 
dziowskiem, a gdy ten manewr nie udał się, 

Gryniewiczówna zabrała z sobą dziecko i wy- 
szła z sali. 

Po upływie pewnego czasu woźny Są- 
dowy zauważył jednak dziecko na ławce w 

korytarzu sądu, pozostawione przez matkę. 

Policja przesłała je narazie do przytułł 
dla dzieci, zarządzając jednocześnie poszuki- 
wanie wyrodnej matki. 

Teatr miejski. Najbliższą premjerą nasze 
go teatru będzie sztuka Ebermajera i Cam- 
merlohra p. t. „Ach ta gotówka'*. 

Sztukę reżyseruje p. Roman Tański. 

— Wznowienie pracy w fabryce dykty. 

Wobec dostarczenia materjałów drzewnych u- 
ruchomiona została fabryka dykty w Grodnie. 

W związku z uruchomieniem fabryki ze- 
trudniono obecnie 250 robotników, którzy 
pracują na dwie zmiany. 

— Okradziony w pociągu. Przez nieujaw 
nionych kieszonkowców okradziony został z 
gotówki w pociągu mieszkaniec wsi Walesic 
gm. horodyszczańskiej Jan Witenberg. 

— Poszkodowany warszawiak. Bawiący 
w Grodnie mieszkaniec m. Warszawy Samu- 
el Czaudan zwrócił się do władz policyjnych 
z meldunkiem, że skradziono portlef skurza- 
ny zawierający 140 zł. got. i ćwiartkę losu 
loteryjnego. = 

Brak portfelu poszkodowany zauważył w 
teatrze miejskim. 
YYYYYYYYTYYYYYYVYWYYYYYYYVYYYYTYYYYYYTYVYYY" 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAG 

BAWELITĘ — KUPUJMY SAMODZIAŁO- 

WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 
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TRZECI MECZ. 

mecz w Wilnie wygrał Naprzód również w sto- 
sunku 1:0. Zwycięzca meczu WKS (Wilno) — 
Naprzód, spotka się w finale z warszawską Po- 

łonją. Mecze finałowe odbędą się 8 i 22 paž- 
dziernika. 

„MARSZ TRZYNASTKI" 
HARCERSKI BIEG Z 

Tradycyjne zawody w „Marszu Trzynastki“ 
zorganizowała ‚› a Trzynastka” Wił. Dru- 
żyna Harcerzy w ubiegłą niedzielę, na trasie 
Wilno — lasy Ponarskie. а 

W zawodach wzięły udział cztery drużyny. 
Na trasie zastępy miały do pokonania nastę 

pujące przeszkody: sygnalizacja alfab.Morse'a 
terenoznawstwo, wchodzenie na drzewo, budowa 
namiotu i kuchni polowej zastępu, strzelanie z 
broni małokalibrowej, pomoc w nagłym wypadku 

* 

X-cio lecie Błękitnej Jedynki 
Żeglarskiej 

Biękitna Jedynka Żeglarska, Wil. Druż. Har 
cerska, obchodzi w dniu 1 października rb. x- 

lecie swego istnienia, połączone z poświęceniem 

własnej przystani drużyny, a pirwszej harcer- 

skiej w Polsce. Program rozpoczyna się w nie- 
dzielę (1.10) o godz. 9-45 w gimn. im kr. Zygm. 

Augusta. (M, Pohulanka 7) nabożeństwem w 

kaplicy, poczem o godz. 10-30 nastąpi uroczystą 

Akademia .Po południu o godz. 14 nastąpi prze- 
marsz ulicami miasta z orkiestrą 3 Baonu Sap. 
wszystkich Drużyn barcerskich i harcerzy cho- 

rągwi wileńskiej na przystani Drużyny (vis-a-vis 
przystani AZS). O g. 15 nastąpi poświęcenie 
przystani Drużyny, przyrzeczenie harcerskie, 0- 

twarcie wystawy prac Drużyny, pokazy i za- 

wody wodne. 

O g. 18 ognisko harcerskie nad Wilją. 

Podając powższe do wiadomości, Błękitna 
Jedynka Żeglarska prosi PT. wszystkich swoich 
sympatyków i przyjaciół o udział w uroczys- 
tościach. 

zi 2758 

W związku z obchodem dziesięciolecia ist- 
nienia i poświęceniem przystani, Błękitna Je- 
dynka Żeglarska urządza w dniu I października 
br. o godz. 15,30 zawody kajaków dwuosobo- 
wych o mistrzostwo szkół średnich pod protek- 
toratem p. Kuratora Okr. Szk. Wil. K. Szelą- 
gowskiego o nagrodę przechodnią p. kuratora. 

* Trasa wynosi 1800 metrów. 

Następnie odbędą się kajakowe zawody 
harcerskie Hufca Wileńskiego o nagrodę p. pre- 
zesa Koła Przyjaciół Drużyny ,Z. Bartkiewicza. 
Zgłoszenia należy nadsyłać do gimn. Zygmunta 
Augusta (M. Pohulanka 7) do dnia 30 bm. na 
ręce W. Bohdanowicza od g. 9 do 12. 

Zbiórka zawodników na kajakach przed 
przystanią drużyny o g. 15-tej. 

— Otwarcie sez0ńu w Klubie Towarzysko- 
Sportowym Prawników. W najbliższą sobotę, 
30 bm. odbędzie się w klubie Prawników (Dąb- 
rowskiego 10-5A) zabawa taneczna z okazji 
inauguracji sezonu sportowo - towarzyskiego, 

Początek o godz. 21-ej. Sympatycy Klubu 
b. mile widziani. f 

  

PRZESZKODAMI. 

(opatrzenie rannego), zaprzęganie konia i nap- 
rawa wozu itp, Czas biegu miał drugorzędne 
znaczenie. Głównie chodziło o sprawne i dokła 
dne wykonanie zadań przez zastępy, które nie 
były uprzedzone o rodzaju przeszkód. 

Pierwsze miejsce zdobył zastęp: „Psów* w 
skłądzie: Bujniewicz H. N., Gorski St., Jensz J. 
i Sokolowski E. Drugie miejsce zdobył zastęp 
„Ortow“. 

  

W kliku wierszach 
W. czasie od 13-go do 25-go listopada rb. odbę 
dzie się skrócony kurs dla kandydatów na sę- 
dziów w grach sportowych. 
Pisemne zgłoszenia przyjmują: Przewodniczą- 
cy W-łu S.S. p. R. Hołownia, (Zawalna 6, Kasa 
Chorych godziny urzędowania) oraz sekretarz 
Wił. O.Z.G.S. p. S. Różewicki, do dnia 1 - 11 

Kk k 

Stosownie do poleceń P.Z.G.S. Zarząd Okr. 
Wil. poleca klubom wydelegowanie_ kierowni- 
ków referatów, opiekunów oraz kapitanów spor 
towych drużyn»sekcyj gier sportowych na kurs 
informacyjny, który się odbędzie w czasie od 
16-g0 do 28-go paźdźiernika rb. 

lmienne wykazy uczęstników należy nades- 
łać do dnia 7 - 10 rb. na ręce sekretarza.. Oso- 
by, które nie ukończą powyższego kursu i nie 
złożą przepisowych egzaminów nie będą miały 
prawa piastować w-w funkcyj. 

# 16 

Zarząd Wil. Okr. Z.G.S. na posiedzeniu w 
dniu 25 bm. postanowił ufundować cenną nagro 

dę przechodnią z prywatnych funduszów dla 

klubu, który. wykaże się największą ilością star. 

tów w przeciągu danego roku kalendarzowego. 

Szczegóły dotyczące nagrody jak również 
regulamin zostaną podane w osobnym komuni- 
kacie. 

w * 

Lwowski sąd wydał wyrok na gracza Po- 
lonii warszawskiej Pazurka, który w czasie me- 
czu Polonia — Pogoń we Lwowie, w kwietniu 
rb. spoliczkował na boisku piłkarza lwowskiego 
Zimmera. Piłkarz warszawski skazany został na 
sto złotych grzywny i opłacenie kosztów sądo- 
wych w wysokości 50 zł. 

* * 

* 

* 

W dnu 11 bm. zakończy: się wielki raid 
wioślarski na trasie Kronsztad — Baku, odby- 
ty na szalupach przez Leningrad i Maryski sys- 

tem wodny, a następnie — Wołgą do morza Kas 

pijskiego. 

Raid rozpoczął się 29 maja rb. W ciągu 3 

miesięcy i 9 dni uczestnicy raidu przebyli 5633 
kim. -Na morzu Kaspijskiem uczestników złapała 

5-cio dniowa burza. 

ieS kis as POZO GEE LOWA LAIKAS SLS ESI IAEA ASK KINAS SNS S 

  

Dziś! Ubóstwiana Angielka, czarująca 

zbiera laury powodzenia w swej najlepszej kreacji, 
pierwszym filmie amerykańskim 

UNI" LE HARVEY | 

„Jej Królewska Mość” 
Nad program: Dodatek dźwiękowy p. t. „U KOLEBKI SOBIESKIEGO" 

sfilmowany z okazji 250 iecia odsieczy Wiednia. 

    

  

Н 
miłości. 

Dziś! Coś nowego pod słońcem! Cos niewidzianego pra astęzycen | 

d| RAMON NOVARRO 
„NOC W KAIRZE” 

Arcydzieło, które upajs wschodniemi 
W pozostałych rolach MYRNA LOY i REGINALD DEKNY! 

melodjami 

odśpiewa cudowną „Pieśń miłosną nad Nilem* 
Nad program: Najnowsze atrakcje, 

  

— Godny naśladowania czyn młodzieży 
zdzięciolskiej. Miasteczko Zdzięcioł, w powie 
cie Nowogródzkim, jak wiemy, w tym roku 
nawiedziła straszna klęska pożaru, niszeząc pra 
wie czwartą część zabudowań. Stąd, rzecz zro- 
zamiała, ludność miasteczka ucierpiała mater- 
jalnie, tracąc nieraz całe swe mienie w płe- 
mieniach. Zubożali ci mieszkańcy dziś, w chwi 

li podpisywania subskrypcji Pożyczki Narodo 
wej — —dają przykład zrozumienia potrzeb 

Państwa, oraz dowód swego patrjotycznego na 
stawienia. 

Oto samorząd szkoły powszechnej w 

Zdzięciole, doceniając wielkie znaczenie Pożycz 
ki Narodowej dla Państwa, powodowany uczu 
ciem patrjotyzmu, złożył do rąk Pana Woje- 

wody 250 zł. na rzecz Pożyczki Narodowej. 
Kwotę powyższą wręczy Panu Wojewodzie 
Świderskiemu specjalna delegacja w dniu 27 b. 
miesiąca. 

Komitet rodzicielski m. Zdzięcioła oraz 
miejscowe Ognisko Zw, Polskiego Nauczyciel- 
stwa Szkół Powszechnych, zadeklarowały ze 
swej strony na cele subskrypcji Pożyczki Na- 
rodowej po 100 zł. 

  

  

  

— Duchowni prawosławni parafji Lacho- 
wicze — a Pożyczka Narodowa. Duchowni pra 

wosławni parafjį Lachowicze subskrybowali 
Pożyczkę Narodową w wysokości 6 miesięcz- 

nych poborów (dotacyj) otrzymywanych od 

Skarbu Państwa z tem, że pożyczkę tę następ- 
nie przekazują Rządowi jako jednorazową ofia- 

rę na budowę szkół powszechnych. Obywatel- 
skie to stanowisko duchowieństwa prowosław- 

KURS STENOGRAFJI 
w początku października r. b. zostanie nra- 
chomiony przy Rocznych Kursach Handlo- 
wych M. Przewłockiej w Wilnie obejmujący 
teorję i Ćwiczenia w zakresie zapewniającym 
biegłość dla praktycznego zastosowania. — 
Zapisy są przyjmowane codziennie w ksn- 
celarji Kursów Handlowych przy ml, Mic- 

kiewicza 22—5 od 5—7 tel. 16 02. 

RESTA UINL IDEA ATS 
WĘGIEL Górnośląsk. konc. 

„Progress“ 

poleca A. DEU EL 
Jagiellońska 3, tel. 8-11. 

  

  
Jak już donosiliśmy w dniu 1 października 

rozpoczyna się w Bukareszcie turniej piłkarski 
reprezentacyj wojskowych: Polski, Rumunji, 
Czechosłowacji i Jugosławii. 

Turnieje piłkarskie drużyn wojskowych nie 

są zagranicą nowością.. Armje państw zachodnio 
—europejskich już oddawna staczają co roku 

bezkrwawe boje, Mecze te cieszą się dużą popu 

larnością, a nierzadko stoją na b. wysokim po- 

ziomie sportowym. Wojskowi piłkarze polscy 

grali już również z naszymi sąsiadami. Nasza 
armja spotykała się na zielonej murawie z rep- 

rezentacją Rumunji, remisując raz w Bukareszcie 
2-2, a następnie przegrywając rewanż w War- 

szawie. Ponadto marynarze rozgrywali szereg 
meczów z załogami okrętów wizytujących naszą 
flotę w Gdyni. 

Turniej jaki obecnie organizuje rumuński in 
stytut wychowania fizycznego, odbędzie się po 
raz pierwszy i poraz pierwszy nasza reprezenta 

cja będzie brała udział w tak wielkiej imprezie. 

Jak turniej będzie wyglądał jeszcze niewia- 
domo. Niemiadomo ile nasi reprezentanci będą 
grali meczów, z kim, pewnew jest tylko, że 
pierwszy mecz rozegrają w dniu 1 - 10 bm. 

Drużyna trenowała pod kierunkiem Szeles- 

towskiego i rozegrywałaczęsto mecze treningo- 
we. Na czele ekspedycji stanie. ppłk. dypl. Z. 
Wenda, kierownikiem technicznym — kpt. Mie- 
lech. 

W dniu 8 października w Królewskiej Hu- 
cie w ramact © kich zawodów lekko- 
atletycznych start ędzie Walasiewiczówna 
i znana biegaczka czeska Koubkuva. 

Obie zawodniczki biegać będą na dystan- 
sach: 50, 80i 100 mtr.Walasiewiczówna na dys 
tansach tych zaatakuje rekordy Światowe. 

Ф Ф * 

   
    

W najbliższą niedzielę odbędą się w kraju 
następujące mecze ligowe:w Krakowie: Wisła— 
Legja, w Łodzi: ŁKS. — Cracovia, w Krakowie: 
Garbarnia — Podgórze, we Lwowie: Czarni — 
Warta,a w Siedlcach: Strzelec — Warszawian- 
ka, 

Na torze wyścigowym w Los Angeles usta- 
nowiono nowe rekordy automobilowe świata. 

Autor tych rekordów, kierowca amerykań- 
Ski Jenkins, startował na pobicie rekordu świa- 
towego 24-godzinnego. Próba udała się. Nowy re 
kord Świata w tej konkurencji wynosi — 4350 
kim. Po drodze Jenkins ustanowił nowe rekordy 
światowe na dyst.: 200mil. 500klm., 500 mil., 
1000 klm., 1000mil, 2000 klm., 3000 klm., 2000 
mil, 4000 klm. i 3000 mil. 

Drukarnia.„Stowa“ Wilno Zamkowa 2. 

     

o 

w-g Stefana 

i gorącem tchnieniem egzotycznej 

Seanse: 4, 6. 8 i 10.20 

Dziś Kine nieczyne * 
pewodn przygoiowsań 

Ramon Nowarro 

  

PREMJERY 
POLSKIEGO, nzjgłośniejszego dž iękowca 

„Dzieje Grzechu” 
Jutra w sobotę 30-go wielka premjara! 

„DZIEJE GRZECHU" 

jutrzejszej 

Potężne arcydzieło polskiej kinematografji 

EROMSKIEGO. Ii I Sri. 
am Sar zmowy PLRŻŻWE TT AZJA 

  

zorganizować dom 
go urządzić i upiększyć 
i co w nim gotować 

» M O Į 
Manczy Cię równiej JAK 

Przy małej pensji mogę prowadzić Kulturalnie MÓJ DOMI 
prowadzić gospodarstwo w ramsch skromnego bndżetn, 

wskaże Ci miegięczeik 
Ю © Л “ 

sobie samej uszyć 
się ubrać w domu 
na spacer i na wizytę 
pielęgnować swą urodę 

Egz. peledyń. 80 gr Pismo do nabycia w każdym kiosku! Egz. pojedyū. 80 gr. 

nego gminy Lachowicze spotkało się z ogólnem 

uznaniem. 

— Bank Chrześcijański Spółdzielczy w La- 
chowiczach zadeklarował dobrowolnie Pożycz- 

kę w wysokości 1000 zł., 

Bank Żydowski 200 zł, 

— Wszystko się przyda. W nocy 23 wrze- 

śnia, Jerzemu Janeckiemu, zam. przy ulicy 
Kopernika skradziono żelazo wartości 45 zł. 

W nocy 25 września Jankielowi Izraelo 

wi, zam. przy ul. Sosnowej 80, -skradziono z 
chlewa narzędzia stolarskie wartości 50 zł. 

W nocy na 17 września Konstanteniu 
Rasnikiewiczowi, zam. w chutorze Kisiele, gm. 
horodyskiej skradziono rower wart. 70 zł. 

— Zaopatrzył się na dłuższy czas. W no- 

cy 23 września Michałowi Lencewiezowi, 
mieszkałemu przy ul. Senatorskiej 68, skra- 

dziono ze strychu bieliznę wartości 80 zł. 

CZASOASY. | 

— PRZEGLĄD WSPÓŁCZESNY — wrze 
sień — zawiera następującą treść: 

Adam Krzyżanowski — (Głód w państwie 
komunistów ; Sergjusz Hessen — Losy ideału 
wychowania komunistycznego; Monika M. 
Gardner — —Polacy w powieści angielskiej ; 
Andrzej Tretiak — —Psychoanaliza w twór- 
czości J. M. Barriego; Karol Estreicher — 
Wizja sztuki i historja sztuki; August 

Gierych O tani kredyt długoterminowy; 
Karol L. Koniński — Miekiewicz sejmowy; 
Marjan Henzel Rozbrojenie moralne a 
międzynarodowa współpraca intelektualna 
(II); Juljan Krzyżanowski — Monografja o 

przysłowiach polskich; Jan Mierzwa — Pol- 
ski przekład „Górskiego Wieńca'*. 

Radjs wiieńskie 
PIĄTEK, dnia 29 września 1933 r. 

7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dz. 
por. Muzyka. Chwiłka gospodarcza. 

12 Muzyka. S 
Przegląd prasy. Km. meteor 

: Muzyka. 
Dziennik południowy. 
Muzyka popularna (płyty). 

   

   

  

         

     

   

  

М Dobra lekka muzyka i muzyka ka“ 
meralna (płyty). 

17.00: „Mała skrzyneczka** — listy dzie 
ci omówi Ciocia Hala. 

17.15: Koneert solistów. 
17.50: „Nad Wilją u wioślarzy'* — węd- 

rówka posezonowa. 
18.15: „Korpus Ochrony Pogranieza'* - 

odczyt wygłosi Fr. Jamka-Koperski. 
18.35: Audycja o Pożyczce Narodowej p. 

t. „Własnemi siłami''. z 
19.15: Rozmaitości. 
19.20: Ze spraw litewskich. 
19.35: Program na sobotę. 
19.40: „Na widnokręgu'*. 
20.00: Koncert symfoniczny. 
20.50: Dziennik wieczorny. 
21.00: „Co się nowego dzieje w lotnici- 

wie'* — pogadanka — wygłosi J. Jankowski. 
21.10: Dalszy ciąg koncertu. 
22.00: Muzyka taneczna. 
22.25: Wiadomości sportowe. 
22.35: Komunikat meteorologiczny. 
22.40: Muzyka taneczna. 

DRZEWO OPAŁOWE, 
brzozowe, sosnowe 

oraz 

węgiel górnośląski 
poleca 

. SKŁAD DRZEWA 

MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZA 
w Wilnie, ul, Tartaki 28, t 

Dostarcza również dłą urzędów i instytucyl. || 

Dia P. P. Urzędnikow na raty. | 

O —- 

| REEPBĆ ORSTSGKETPRCORE ZRT OWOCE TZW FSW IOIEDECZ RRC WOEDORO EBOR 

, Zygmuntowska 20 = 5 

BIURO POŚREDNICTWA PRACY 
PRZY WILEŃSKO - NOWOGRÓDZKIEJ 

IZBIE LEKARSKIEJ 

ogłasza konkurs na stanowisko lekarza reja- 
nowego i Kasy Chorych w Dziewieniszkaeh, 
powiatu Oszmiańskiego. Bliższe infermaeje 
oraz składanie podań w Kaneelarji Izby ie- 
karskiej (Wileńska 25) do dnia 13-ge paź- 

dziernika roku bieżącego. 

ŽĄDAICIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych zuane 
średka ed odcisków 

Prow. A. PAKA, 

        
     

   

  

LEKGTZE Przyjmę dzieci 
czuwa do kompletu prywat- 

„- перо.— Wiek 7—8 lat, 
DOKTOR program drugiege ad- 

Bilumowicz Mickiewicza. 48 m. 6; 
Choroby skórne, wene- Zgłoszenia do 12 rane 

  

  

Sm moczopiciowe. _ 1 od 3—5 po peł, 
WIELKA 21 — tel. 921 7 — 

od 9—1 i 3—8 MUZYKE 
W. Z. P. 23. lekcyj udzielam  Ken- 

i SC OI 42 Lek. cja. :ert; 
Dec. L.626I200-G0tMiah wa“ pod S. K. 
Mickiewiczą. 22. m, 21, — - — — — ннн 
tel. 19 16. Korony por- — — — — — — — 

celane (gacet.kTONEN)  sAADAAAAAkACANAGCECH 
Zęby sztuczne Pos Zi 

YTTTYYTYYYYYTOPEGYS Lokale " 

  

RATEFTYYYTYTYWYGETY" " 
STUDENT   

MIESZKANIE zuśjdująy się w cięć 
kich warunkach posza - 
kuje pracy w warzzte- 
tach mechanicznych iub 
innej Legionowa 41—3 

OSOBA 
dobrze oznajomiona z 
pielęgnacią  cherych, 
znajdująca sięw bardza 
cię:kich warunkach me- 
terjalnych prost @ |2- 
kąkolwiek pracę, Legio- 
mowa 41 m 5 Włady» 
sława Witko p 

Młoda 

6 pokojowe 
ze wszystkiemi wygo* 
dami, weranda, ogródek 
W.Pohelsnka 39 m. 3 

DO_ WYNAJĘCIA 
POKÓJ 

umeblowany z wygo- 
dami i telefonem — 

DUŻY POKóJ 
DO WYNAJĘCIA 

na dwie osoby z całko- 
witem utrżymaniem — 
przy ul. Niemieckiej panienka — łagodaego 
3m usposobienia poszukuje 
——————— posady w charakterze 

POKÓJ pielęgniarki przy dzie- 
DO WYNAJĘCIA — cisch lub starszych. — 

jasny, duży, umeolo- Chętnie na prowincji. 
wany ze wszystkiemi Oferty pszysyłać Wilno 
wygodami: .elefon — Bakszt: 2 pod „Pielęg- 
wanna: Portowa 26 m, 4 niarka“ ! 

POKÓJ SŁUŻĄCA 
DO WYNAJĘCIA do wszystkiege 

Portowa 23 — 24. U- posiadająca świadectwa 
meblowany, ciepły z poszuknje pracy. Ur- 
wygodami. Szala Grochowska 
— — — — — — — Sapieżyńska 3 m. 4 
EEST SEA -- — a 

POSZUKU 
Lekcie pracy rybaka 2“ 

BETERTISSRSŲ PER 
WŁOSKIEGO wego, mem die refe- 

uczę najlepszą metodą. rencje — Zwierzyniec 

— Oferty do „Słowa _ Niedzwiedria 4 m. 4. 

nod S. K. 

  

— 

2 uczenice (6w) 
przyjmę na mieszksvis 
z całodziennem mt'zg- 
maniem 75 zł mięć — 
Opieka dobra — Piac 
Metropolitalny 3 m. £. 

Opuszczona 
przez męża — ciężże 
chora na Basedowa p. 
I. zuajdaję się w epła- 
xanym stanie z córecz- 
ką 13-letnią zdołną dzie- 
weczką już w6-ym eć- 
dz ale szkoły będącej — 
Mieszkanie nie eplaco- 
ue, dłag na chleb za- 
ciągnięty, wota przete 
o pomoc w  madzieś 
otrzymania takowej w 
„Słowie* pod literą £. 

  

el. 751. 

    Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński.


